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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ofício Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL
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AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

dje

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000724-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se sobre 

a Diligência Negativa de Id 16580198, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003157-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRUNILIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)
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ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

 

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

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

Aclaratórios sob Id 16542589, interpostos pela Parte Autora, ora 

Embargante; II) intimar a Parte Requerida, ora Embargada, para 

manifestar-se ao teor do Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004082-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004082-29.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROSA MARIANO DE SOUZA RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por ROSA 

MARIANO DE SOUZA, contra Caixa Econômica Federal, ambos 

qualificados. É o relatório. DECIDO. PRIMEIRAMENTE, sem maiores 

discussões, acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores à 

concessão do direito vindicado, certo é que precede a isto a análise de 

questão referente à competência deste Juízo em razão da matéria para 

receber e processar a presente demanda. Assim, este Juízo não é 

competente para analisar o feito, pois, verifica-se que a ação fora 

proposta contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública da União, 

conforme dispõe o art. 1º do Decreto-Lei n. 759, de 12 de agosto de 1969 

(Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal 

- CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 

autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda). Pois bem. 

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 109, elencou as 

causas de competência da Justiça federal, prelecionando, em seu inciso I, 

o seguinte: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - 

as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”; (...) Por sua vez, a Lei 

Federal n° 5.010/66, que dispôs sobre a Organização da Justiça Federal 

de primeira instância e de outras providências, além de expressamente 

definir quais as causas que seriam de sua competência, e os limites da 

Jurisdição de cada Seção Judiciária, excepcionou alguns casos onde 

haveria delegação de competência à Justiça Estadual de 1º. grau, 

elencando-os taxativamente em seu art. 15, a saber: “Art. 15. Nas 

Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 

12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar: I - 

Revogado pela Lei nº 13.043, de 2014; II - as vistorias e justificações 

destinadas a fazer prova perante a administração federal, centralizada ou 

autárquica, quando o requerente for domiciliado na Comarca; III - os feitos 

ajuizados contra instituições previdenciárias por segurados ou 

beneficiários residentes na Comarca, que se referirem a benefícios de 

natureza pecuniária. “Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 42 

desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e 

auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no 

território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou 

circunscrição da respectiva Vara Federal”. Assim, dos dispositivos legais 

citados, depreende-se que em razão do polo passivo da demanda a 

competência para julgamento da causa é da Justiça Federal uma vez que 

não contemplou a lei de exceção nenhuma hipótese que se assemelhasse 

à matéria jungida no presente feito, de modo que se conclui, facilmente, 

não possuir este Juízo, autorização legal ou constitucional para dirimir a 

presente demanda. Acerca do tema já se posicionou a Jurisprudência. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CARTA 

PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

JULGAMENTO PELO JUÍZO ESTADUAL DEPRECADO. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO FEDERAL DEPRECANTE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DELEGADA. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA 

ECONOMIA PROCESSUAL. NULIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL 

REGIONAL COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. 1. "Caracteriza-se a competência ratione personae da 

Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, 

para processar e julgar embargos de terceiro opostos contra a Caixa 

Econômica Federal, com o objetivo de afastar penhora realizada por Juízo 

de Direito, em cumprimento de carta precatória extraída dos autos de ação 

de execução proposta pela embargada perante o Juízo Federal, 

deprecante" . 2. O fato de não existir no município de Alta Floresta-MT 

vara federal não constitui causa jurídica para atribuição de competência 

ao juízo estadual. 3. Tratando-se de competência absoluta, que pode, 

inclusive, ser declarada de ofício pelo juízo, não há necessidade de 

ajuizamento de exceção de incompetência. 4. O egrégio STJ entende que, 

por questão de economia processual, o Tribunal Regional deve anular a 

decisão monocrática sem necessidade de suscitar conflito de 

competência, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para 

conhecer da lide, o que atende ao interesse das partes e à celeridade da 

prestação jurisdicional. 5. Decretada, de ofício, a nulidade da sentença e 

determinada a remessa dos autos ao juízo federal competente para 

processar e julgar os embargos de terceiro. 6. Apelação do Banco do 

Brasil prejudicada. (TRF-1 - AC: 64119 MT 2000.01.00.064119-3, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 09/08/2006, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/08/2006 

DJ p.53) EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 

322.778-3/01 - POÇOS DE CALDAS - 16.02.2004 EMENTA: CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL - PENHORA DE 

IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PERANTE O JUIZ 
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DEPRECADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PÓLO PASSIVO - 

JULGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RESCISÓRIA PROCEDENTE - VOTO VENCIDO. Nos termos do art. 109, I, da 

Constituição Federal de 1988, compete à Justiça Federal processar e 

julgar as causas em que uma empresa pública federal for ré. A expedição 

de uma carta precatória pela Justiça Federal não delega competência ao 

juiz estadual deprecado para o julgamento dos embargos de terceiros 

movidos contra a Caixa Econômica Federal, em função da penhora 

efetivada nos autos da precatória. É rescindível a sentença proferida por 

juiz absolutamente incompetente. v.v.: O artigo 1.213 do CPC, c/c artigos 

1.049 e 747, do mesmo Diploma, e com artigo 109, I, da Constituição 

Federal e artigo 10 e seus itens, da Lei 5.010, comportam temperamentos 

em sua interpretação. De fato é incompetente o Juízo Estadual, para julgar 

Embargos de Terceiro interpostos em Precatória expedida por Juiz 

Federal, em processo em que é parte Empresa Pública Federal, quando a 

penhora é determinada pelo Juízo Deprecante. Quando, entretanto, é 

requerida no Juízo deprecado e determinada por este, o incidente de 

Embargos de Terceiro, visando à respectiva desconstituição, tem seu 

julgamento afeto à competência excepcional do Juízo deprecado, pois não 

interfere, nem com o objeto da deprecação original, nem com o mérito da 

c a u s a  p r i n c i p a l .  ( T J - M G  2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 7 8 3 0 0 1 1  M G 

2.0000.00.322778-3/001(1), Relator: ALBERGARIA COSTA, Data de 

Julgamento: 16/02/2004, Data de Publicação: 24/03/2004) Por fim, o 

Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento conforme se vê 

no seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA 

EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. COMPETÊNCIA 

CONSTITUCIONAL DELEGADA PREVISTA NO ART. 109, § 3º, DA CF. 

INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGOS 

ANALISADOS: 109, § 3º, DA CF E 122 DO CPC. 1. Conflito de competência 

concluso ao Gabinete em 23.08.2012, no qual se discute a competência 

para julgar apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo 

Estadual no exercício da competência constitucional delegada prevista no 

art. 109, § 3º, da CF. Ação de indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da 

inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita 

à Justiça Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, 

do art. 109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que 

figure como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. 

I, da CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal. (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

25/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Diante o exposto, e sem maiores 

delongas, RECONHEÇO a incompetência deste juízo, com fundamento no 

art. 109, inc. I, da CF/88, motivo pelo qual DECLINO a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação em favor 

da Justiça Federal – Seção Judiciária de Sinop/MT, para onde determino a 

imediata remessa deste feito, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

V. E. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002836-95.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARILENE DA SILVA, VITOR EMANUEL DA SILVA FODRA 

RÉU: MARCIO SANCHES FODRA Vistos. Trata-se de execução de 

alimentos ajuizado por Vítor Emanuel da Silva Fodra, representado por sua 

genitora Marilene da Silva, contra Marcio Sanches Fodra, todos já 

qualificados. Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo onde o 

executado se comprometeu a pagar as parcelas vencidas em 20 (vinte) 

parcelas de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), com vencimento todo dia 

10 (dez), com início em 10/09/2018, requerendo por fim a homologação e 

suspensão da presente ação de cumprimento de sentença. Com vista dos 

autos, o Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo entabulado 

entre as partes, bem como, a suspensão do feito pelo prazo ajustado no 

acordo, conforme ID. 16059587. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Ante a concordância do Ministério Público com o acordo 

entabulado entre as partes, uma vez que preserva suficientemente os 

interesses dos autores, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes (ID. 15238727), 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, e determino a SUSPENSÃO da presente Ação de Cumprimento 

de Sentença até o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de cinco dias, informe nos autos se o 

acordo foi integralmente cumprido pela parte executada. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública da presente decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003597-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. R. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Exame de DNA sob Id 16593074.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49272 Nr: 1166-25.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinalto Rita de Araujo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Reinalto Rita de Araujo, Cpf: 

16149980197, Rg: 258.783 SSP MT Filiação: Sebastião Rita de Araujo e 

Antonia M. de Araujo

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

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

folha 119. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106795 Nr: 2120-61.2013.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdJOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Dinilson dos Santos Pereira 

Filiação:

 Valor das Custas Processuais:553,62 (quinhentos e cinquenta e três 

reais com sessenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folhas 84-85 verso. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais com vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária. 

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

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

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

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

preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 275-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILCE FRANCISCO DIAS PAIVA, Francisco 

Lino de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o recurso de apelação apresentado, bem como as 

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

Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o artigo 1.010, § 3º, do CPC/15, 

com as homenagens deste Juízo.

 Ciência as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 2061-73.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Junior Mazieiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, BV Financeira S/A

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o 

mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC/15.Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do 

CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo 

do art. 98, § 3º, do CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça 

Gratuita.Certidão o trânsito em julgado, após o cumprimento das 

formalidades legais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118176 Nr: 6083-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Farias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Esteves Moreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 140/141, concedo novo prazo de 60 

(sessenta) dias para a regularização do polo ativo e determino o envio dos 

autos ao arquivo provisório, devendo a Secretaria da Vara proceder às 

devidas anotações no Sistema Apolo para contagem e controle do prazo.

 Esgotado o prazo, deverá a parte sanar a irregularidade, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos76, § 1º 

e 485, VI, ambos do CPC/15.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101078 Nr: 2479-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRRA, Adriana das Graças Ramos

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, consigno que o prazo estipulado pela Secretaria da Vara no 

ato ordinatório às fls. 206 não possui caráter peremptório.

Assim:

1) PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

 2) INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 CPC/2015.

3) Impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 do CNJ, 

inciso XIV do artigo 8º e artigo 12, ambos da Resolução nº 168/2011 do 

Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão 

de representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados.

5) Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, na forma do item anterior, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias.

 5.1) Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.

6) Caso decorra o prazo de que trata o item “4” sem resposta, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 

535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015).

7) OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 
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individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109040 Nr: 4510-04.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adauto da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Adauto da Silva 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos já 

qualificados.

Impugnação à execução às fls. 102/105, a qual veio acompanhada dos 

documentos de fls. 106/108.

Manifestação da exequente às fls. 112/113, instruída com os documentos 

de fls. 114/119.

Às fls. 121 foi determino o envio dos autos à Contadoria do Juízo para 

confecção do cálculo devido à divergência das partes.

 Cálculo judicial às fls. 122.

Intimadas às partes concordaram com o cálculo feito pela Contadoria 

Judicial (fls. 124 e 126v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo as partes concordado com o cálculo apresentado pela Contadoria 

Judicial (fls. 124 e 126v), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados às fls. 122, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez 

que a parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado 

pela credora (art. 1º-D da Lei n. 9.494/97).

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio), bem 

como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho 

da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 4403-86.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria de Souza Mina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do 

CPC/15, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

para apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143949 Nr: 5161-31.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ferreira de Jesus

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pelo autor Neuza Ferreira de Jesus e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:a) A 

IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por invalidez, desde o 

requerimento administrativo (06/06/2016 – fls. 16); b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data do requerimento administrativo (06/06/2016 – fls. 

16), até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, (...), 

CONCEDO à requerente Neuza Ferreira de Jesus TUTELA DE URGÊNCIA, 

conforme pleiteado (fls. 04/12) determinando a IMPLANTAÇÃO do 

beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. 

(...), CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO 

no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).(...)).Por fim, em 

cumprimento ao disposto no artigo 70 § 1°e artigo 1288 § 1º da CGNC/MT 

segue ementa: “Previdenciário. Segurada: Neuza Ferreira de Jeus, 

brasileira, casada, portador do RG n° 1873191-0 SSP/MT e do CPF nº 

471.45.391-20, filha de Elias Ferreira e Maria C. Ferreira. Benefício: 

Aposentadoria Invalidez. Securitária. Condição de segurada. Incapacidade 

para todas atividades laborais comprovada por perícia médica. 

Impossibilidade de reabilitação profissional. Procedência. Renda mensal: 

valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário de benefício. 

Benefício concedido judicialmente. Tutela de urgência deferida por ocasião 

da sentença. Direito ao recebimento das parcelas atrasadas reconhecido, 

desde o requerimento administrativo (06/06/2018), até sua efetiva 

implantação.”Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Após o 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119366 Nr: 7040-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Frata

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137080 Nr: 1440-71.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jales Castorino

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

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

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

OAB:14.474-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 em exercer atividade laboral, razão pela qual, mantenho a tutela de (...).4) 

DEFIRO e entendo necessária ao deslinde da lide, a prova pericial médica, 

bem como DETERMINO o estudo social para apurar o mais precisamente 

possível a renda per capita da família da parte demandante. No referido 

estudo, a Assistente Social deverá indicar as condições da habitação, os 

móveis que a incrementam, além de outros dados que julgar necessários 

para se visualizar o padrão econômico da família. 5) CERTIFIQUE-SE e 

NOTIFIQUE-SE a Assistente Social credenciada da Comarca, 

requisitando-se a realização do estudo social com encaminhamento a este 

Juízo no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se aos quesitos que 

porventura forem apresentados, além das ponderações supracitadas e 

dos quesitos já apresentados pela parte autora (fls. 16/17).6) Para a 

perícia médica, considerando os termos da Resolução 305/2014 do CJF, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. Fernanda Sutilo Martins, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito(...).

(13) Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para 

tanto, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme o “ANEXO I” da Resolução nº 541/2007 do 

CJF.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103630 Nr: 5356-55.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Marconi

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a discordância das partes quanto ao cálculo de execução, 

encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração da 

planilha do débito, em observância a sentença de fls.85/86 e acórdão de 

fls.112/113.

Com a juntada do cálculo, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que entender de direito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99686 Nr: 1183-85.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Evangelista de Araujo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2704 Nr: 231-68.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rocha Pelicioni Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o processo permaneceu no arquivo provisório por mais 

de 05 (cinco) anos, com fundamento no § 5º do artigo 921 do CPC/15, 

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

manifeste-se acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 8065 Nr: 46-98.1994.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima de Jesus Rondon, VALTER RODÃO, Wanderlei 

Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Rondon (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante se manifestou nos 

autos, contudo, deixou de efetivamente tomar medidas para o 

prosseguimento do feito.

Assim, uma vez que a inventariante não atende satisfatoriamente as 

ordens judiciais, sua remoção de ofício, com fulcro no art. 622 do CPC/15, 

pode ser uma medida aplicável.

Destarte, para evitar uma decisão surpresa de desconstituição da 

inventariante, determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da Sra. Fátima de Jesus 

Rondon, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar efetivo andamento ao 

feito, inclusive, se pronunciando quanto à suposta morte do herdeiro 

Wanderlei Rondon e caso verossímil o fato, que junte no mesmo prazo a 

respectiva cópia de certidão de óbito.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o que preconiza o art. 

10 do CPC/15.

CONSIGNE-SE, também, que a inércia acarretará na remoção imediata da 

inventariante.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128695 Nr: 4438-46.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Pereira de Souza, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrey Carlos Fachette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda e alimentos c/c antecipação dos efeitos da 

tutela movida por Talita Pereira de Souza em face de Andrey Carlos 

Fachette, ambos qualificados nos autos, visando, em síntese, a obtenção 

da guarda do menor Alerrandro de Souza Carlos, ora filho do casal e 

fixação de alimentos em favor deste.

Compulsando os autos, vejo que as partes acordaram quanto à guarda, 

bem como os alimentos e as despesas extraordinárias, no entanto inexiste 

qualquer manifestação da autora quanto ao pedido de fixação do direito de 

visitas pleiteado pelo requerido em sede de contestação.

 Assim, visando a celeridade processual, como a parte autora manifestou 

interesse no prosseguimento do feito (fls. 54/54v), determinação a sua 

intimação para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste expressamente 

quanto ao pedido de visitas formulado pelo requerido.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Em havendo concordância com o pedido, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para parecer no prazo legal. Caso negativo, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38540 Nr: 3934-89.2005.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Fernandes Cassol, Lidia Blank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMEU SACCANI - OAB:3.556, 

Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

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

OAB:5476/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte embargante 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se quanto à proposta dos 

honorários periciais às fls. 294/296.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 4314 Nr: 274-63.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Doces União Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar P. dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela exequente, pessoa jurídica de 

direito público, qualificada nos autos, em face do (a) executado (a), 

igualmente qualificado (a).

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda esta há muito 

tempo em trâmite perante o judiciário, sem encontrar qualquer sucesso 

para a satisfação do crédito exequendo.

Neste sentido o STJ recentemente em julgamento do Resp 1.340.553 de 

que o marcos inicial relacionado à prescrição intercorrente não se limita 

tão somente ao arquivamento provisório em que o processo fisicamente 

fica na lotação respectiva, mas sim, quando não há resultados frutíferos 

quanto às diligências tomadas pela parte exequente.

A saber, o início da contagem pode se dar da inexitosa tentativa de 

citação que se arrasta por anos, ou , quando o ente público obtiver 

conhecimento da inexistência de bens em nome da parte executada, seja 

por uma pesquisa sem frutos ou que tenha encontrados valores irrisórios 

que são incapazes de satisfazer a dívida total.

Destarte, diante do novo entendimento externado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, cabe às instâncias inferiores em observância à guarida fornecida 

pelo Egrégio Tribunal aplicar o recente norte para o tema, decretando, se 

for o caso, a prescrição intercorrente das demandas que se encaixam 

nos requisitos estabelecidos pelo acórdão.

Denota-se que a presente execução fiscal é uma daquelas que o julgado 

atinge, já que desde muito tempo não há qualquer medida efetiva para seu 

devido prosseguimento, insurgindo a possibilidade de se extinguir a ação 

ante a prescrição intercorrente.

Ocorre que, nos moldes do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, é imperativa a 

intimação do ente público para se pronunciar acerca da eventual aplicação 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, postergo a análise dos pedidos realizados e determino que, 

INTIME-SE o(a) respectivo(a) ente/autarquia público(a), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar o que entender de direito.

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

CONSIGNE-SE que o presente despacho também observa o que preconiza 

o art. 10 do CPC/15 e que se silente será presumida a concordância tácita 

do ente.

Observe-se a prerrogativa de intimação (art. 183, § 1º, do CPC/15).

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106716 Nr: 2033-08.2013.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ferreira Leite - Espólio, Regina Maria Lopes 

Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida da Rocha Leite, Silvane 

Cristina Wink ( Atual Locatário do Ponto de Taxi nº 20)

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

Jordana Boldori - OAB:13915/MT

 Vistos. DEFIRO os pedidos das partes. 1) REDESIGNO a audiência para o 

dia 27 de novembro de 2018, a ser realizada às 15h00min, saindo os 

presentes intimados para comparecimento. Quanto as testemunhas da 

parte requerida, EXPEÇA-SE novamente suas respectivas intimações, 

conforme os endereços de fls. 78. 2) Independente da realização da 

audiência neste juízo, tendo em vista a concordância das parte quanto a 

possiblidade de inversão das oitivas em audiência, DETERMINO que SE 

EXPEÇA Carta Precatória para a comarca de Votorantim-SP para a oitiva 

da requerida Conceição Aparecida da Rocha Leite, remetendo-se as 

peças necessárias à realização do ato, quais sejam, a Petição Inicial, 

Contestação e eventual Impugnação. 3) OFICIE-SE também o juízo 

deprecado para que recolha a carta precatória, se já determinada seu 

cumprimento, pois desnecessário a intimação para comparecimento da 

parte a este juízo. 4) OFICIE-SE no processo de agravo informado pela 

parte requerida (nº 1010986-86.2018.8.11.0000-PJE) quanto à decisão 

prolatada nesta audiência, relativo à oitiva da parte requerida através de 

Carta Precatória. 5) Quanto a testemunha Silvio Wink, para o regular 

deslinde do feito, entendo que este deve ser ouvido como testemunha do 

juízo. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22546 Nr: 224-76.1996.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Superintendencia Nacional do Abastecimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRA CORREA 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 224-76.1996.811.0007, Protocolo 

22546, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002095-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ERICA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

intimação via dje

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000384-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. B. D. O. (REQUERENTE)

M. A. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 
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“Vistos, Trata-se de ação de guarda ajuizada por Dorival Adilson Benette 

de Oliveira e Marcia Aparecida Rocha de Oliveira em benefício do menor 

João Abiel Miranda em face de Carolyne Carvalho Miranda. Os autos 

foram distribuídos eletronicamente via sistema PJe perante o Juízo da 3° 

Vara desta Comarca. Ou autos foram rementidos para este Juízo tendo em 

vista a existência de conexão com os autos sob o código 152945, que 

tramita em meio físico (Id. 8690268). Entre um ato e outro, fora determinada 

à fl. 215 dos autos sob o código 152945, a materialização destes autos em 

razão de se tratar de processo afeto à competência do Juízo da Infância e 

juventude. Os autos foram devidamente materializados e distribuídos via 

sistema Apolo, sob o n° 6570-08.2017.811.0007-Código 160941. Dessa 

forma não resta outra medida a não ser o arquivamento deste feito de n° 

1000384-49.2017.8.11.0007. Por se tratar de documentos novos juntados 

eletronicamente, translade-se cópia das peças sob os Id’s. 1596492, 

16248622, 16248632, 16248853, 16248859 e 16259572, para os autos 

sob o Código160941. Após, AO ARQUIVO com as baixas a cautelas 

devidas. Intimem-se. Às providências necessárias. Alta Floresta, 8 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000384-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. B. D. O. (REQUERENTE)

M. A. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos, Trata-se de ação de guarda ajuizada por D. A. B. de O. e M. A. R. 

de O. em benefício do menor J. A. M. em face de C. C. M. Os autos foram 

distribuídos eletronicamente via sistema PJe perante o Juízo da 3° Vara 

desta Comarca. Ou autos foram rementidos para este Juízo tendo em vista 

a existência de conexão com os autos sob o código 152945, que tramita 

em meio físico (Id. 8690268). Entre um ato e outro, fora determinada à fl. 

215 dos autos sob o código 152945, a materialização destes autos em 

razão de se tratar de processo afeto à competência do Juízo da Infância e 

juventude. Os autos foram devidamente materializados e distribuídos via 

sistema Apolo, sob o n° 6570-08.2017.811.0007-Código 160941. Dessa 

forma não resta outra medida a não ser o arquivamento deste feito de n° 

1000384-49.2017.8.11.0007. Por se tratar de documentos novos juntados 

eletronicamente, translade-se cópia das peças sob os Id’s. 1596492, 

16248622, 16248632, 16248853, 16248859 e 16259572, para os autos 

sob o Código160941. Após, AO ARQUIVO com as baixas a cautelas 

devidas. Intimem-se. Às providências necessárias. Alta Floresta, 8 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira e 

providencie o necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a 

remoção, permanecendo como depositário do bem, sem prejuízo de outras 

medidas, devendo ser observado o que dispõe o inciso IV, do art. 871, do 

CPC. DECISÃO: “Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a recair 

sobre a pessoa jurídica e sobre o sócio. Sem dar ciência à parte contrária, 

foi tentada, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada até o valor indicado pela parte 

exequente, contudo não foram localizados valores disponíveis. Por esta 

razão, PROCEDEU-SE à penhora de veículos pelo sistema Renajud, que 

restou frutífera. Assim, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80). Ainda, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeira e providencie o necessário para a penhora, indicando, 

ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário do bem, sem 

prejuízo de outras medidas, devendo ser observado o que dispõe o inciso 

IV, do art. 871, do CPC,: “Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: 

(...) IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço 

médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas 

por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de 

comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de 

comprovar a cotação de mercado.”. Intime-se. Alta Floresta, 17 de agosto 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002543-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELIA NONATO FREIRE (REQUERENTE)

DOUGLAS FREIRE KYNAST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002543-28.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA GELIA NONATO FREIRE, DOUGLAS FREIRE 

KYNAST Vistos. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária 

ajuizado por Maria Gélia Nonato Freire e Douglas Freire Kynast visando 

autorização judicial para venda de bem imóvel de co-titularidade do último 

requerente, incapaz, interditado judicialmente. Consta na exordial que a 

ação de interdição nº 3292-38.2013.811.0007, Código nº 107886, tramitou 

perante a 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT. Narram que Douglas é 

titular da fração ideal de 25% do imóvel registrado sob a matrícula n.º 

21.463, no CRI local e que a venda do imóvel será utilizado para 

manutenção e custeio da família, em favor também do interditado. Com a 

inicial foram coligidos documentos ao PJe. Recebida a inicial, foi concedida 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em sua cota, o 

Parquet alegou que o juízo da 3º Vara tem a prevenção para decidir sobre 

questões relacionadas à gerência dos bens do interditado. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. No que tange ao 

pedido tecido na exordial, compartilhando a posição indicada pelo 

Ministério Público, entendo que a apreciação mais segura do pedido 

poderá ser feita pelo juízo da 3ª Vara desta Comarca, mediante a reunião 

dos processos para decisão conjunta. Isto porque é claro o risco de 

proferimento de decisões conflitantes caso essa demanda continue a 

tramitar em juízo separado à ação que declarou a interdição. Por entender 

oportuno, trago à baila: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO 

DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL DE INTERDITO - 

ACESSORIEDADE À AÇÃO DE INTERDIÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 61 

DO CPC/15 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - É cediço que, em 

regra, o pedido de alvará judicial é de jurisdição voluntária. Todavia, 

cabível exceção quando se trata de pedido de autorização judicial para 

suprimento de consentimento do curatelado - Aplicável o disposto no art. 

61 do Código Processual Civil de 2015 - Competência do Juízo que 

processou e julgou a Ação de Interdição. (Conflito de Competência CC 

10000171080104000 MG. Rel. Alexandre Santiago. 16/4/2018). 

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ALVARÁ 

JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO CURATELADO - 
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COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A INTERDIÇÃO PARA 

PROCESSAR E JULGAR O FEITO - RESPONSABILIDADE DO JUÍZO DA 

INTERDIÇÃO PARA AFERIR AS CONTAS DO CURADOR E INSPECIONAR A 

CURADORIA DE BENS - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 15ª VARA 

CÍVEL DE CURITIBA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - CONFLITO 

CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA 

DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. (TJPR - 6ª C.Cível em Composição 

Integral - CC - 1591338-1 - Curitiba - Rel.: Renato Lopes de Paiva - 

Unânime - - J. 14.02.2017). Em situações como esta, dispõe o §3º, do art. 

55, do CPC, que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles”. Ante o exposto, com lastro no dispositivo normativo acima 

transcrito, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DETERMINO a 

remessa dos autos à 3ª Vara desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003124-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da SENTENÇA proferida nos autos. SENTENÇA: “Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede administrativa 

efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, sendo incabível 

condenação em valor complementar, como pleiteado na exordial. Condeno 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa nos 

termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período 

e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P. R. I. Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004093-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI RODRIGUES DE QUEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004093-58.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARCIELI RODRIGUES DE QUEIROS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 320 do 

NCPC (ausência de certidão de nascimento do filho), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). Ainda, diante da 

afirmação da requerente de não possuir recursos suficientes para arcar 

com as custas e despesas processuais, intime-se a mesma para que, em 

igual prazo, traga aos autos a devida declaração de hipossuficiência, ou 

proceda o recolhimento das custas e taxas judiciárias. Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 21 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jocenil de Almeida Lino (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

executado para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme decisão proferida nos 

autos. DECISÃO: “Vistos. Tendo vista que restou comprovado o 

descumprimento dos termos do parcelamento, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada até o valor indicado pela exequente. Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes. Em seguida, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências do §5º, do art. 854, do CPC. Acaso haja impugnação, na 

forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos 

conclusos com urgência para ulteriores deliberações. Intime-se. Alta 

Floresta, 9 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35758 Nr: 1419-81.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSPRQPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

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

OAB:5476/MT, Elisabeth de Fátima Antunes teixeira - OAB:6800 

OAB/BA

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Keylle de Sousa Pereira

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR (EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART. 485, II e III, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há mais de um 

(1) ano, devendo para tanto manifestar nos autos, pugnando o que 

entender de direito, considerando que a penhora dos valores restou 

infrutífera.

Providência a ser adotada pela parte:manifestar nos autos, pugnando o 

que entender de direito, considerando que a penhora dos valores restou 

infrutífera.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114393 Nr: 2836-54.2014.811.0007
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J Silva Produtos Ótica Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Miguel 

Soares da Silva em desfavor de JJ Silva Produtos Óticos.

Relata que efetuou, em meados de maio de 2011, o encerramento de sua 

conta bancária n° 01008952-0, agência 1385, Caixa Econômica Federal, 

da cidade de Alta Floresta.

Todavia, consoante aduz, o autor esqueceu-se qual havia emitido a lâmina 

de cheque n° 900011 ao portador, endossado para terceiro (JJ Silva 

Produtos Òticos), no valor de R$ 100,00 (cem reais) e pós-datado para 

25/07/2011, de modo que à cártula foi devolvida pelo motivo 21.

Aduz que o valor atualizado do débito é de R$ 167,18 (cento e sessenta e 

sete reais e dezoito centavos), e que teve seu nome inserido nos 

cadastros de proteção ao crédito.

Alega ainda, que não tem conhecimento do atual endereço do réu, mesmo 

depois de feitas buscas na cidade de Alta Floresta, estando, desse modo 

impossibilitado de efetuar ao pagamento do valor da lâmina, somente lhe 

resta recorrer às vias judiciais.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 09/15.

Recebida a inicial às fls. 17/18, deferiu-se liminarmente a suspensão do 

protesto, determinou a expedição de guia para depósito judicial, bem como 

concedeu os benefícios da Justiça Gratuita e determinou a citação por 

edital.

Juntado o comprovante de depósito do débito à fl. 22.

Certificado o decurso do prazo de resposta à fl. 38, apresentou-se pela 

Defensoria Pública a contestação por negativa geral de fls. 37/38.

Por decisão de fl. 45, decretou-se a revelia da parte requerida, bem como 

nomeou curador especial na pessoa do Defensor Público.

À fl. 47 apresentação de contestação por negativa geral, pela Defensoria 

Pública Estadual.

 Decisão de fl. 48 revogando a nomeação do Defensor Público nomeado 

curador especial, nomeando em substituição o advogado Vitor Rondom 

Borges de Campos.

 Apresentação de contestação por negativa geral às fls. 49/51.

 Às Fls. 54/72 Fora Juntada cópia de Mandado de segurança impetrado 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Juízo da 2° 

Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, acompanhada da decisão do 

TJ/MT.

À fl. 73, em atendimento ao decidido do TJ/MT, manteve-se a Defensoria 

Pública como curador especial da parte requerida, ainda determinou a 

intimação das partes para especificarem provas.

 À fl. 79 o requerente pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

 À fl. 80 a Defensoria Pública na qualidade de curador especial do 

requerido, se manifestou informando que não tem provas a produzir.

 Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Inicialmente, diante da apresentação de contestação por negativa geral e 

tendo o Requerente confessado o débito e tê-lo depositado judicialmente, 

o feito dispensa dilação probatória e está apto a julgamento (inciso I, art. 

355, CPC).

Como relatado na peça inicial, o Requerente afirma o encerramento de sua 

conta bancária, todavia, esqueceu-se que havia emitido a lâmina de 

cheque n° 900011 ao portador, endossado para terceiro (JJ Silva Produtos 

Òticos), no valor de R$ 100,00 (cem reais) e pós-datado para 25/07/2011, 

de modo que à cártula foi devolvida pelo motivo 21, fato que deu azo ao 

protesto.

Neste ponto, por ausência de alegação de insuficiência do depósito, 

concluo pela SUFICIÊNCIA do depósito efetuado à fl. 22, o qual está 

disponível para levantamento como disposto no extrato de fl. 23.

No mais, assiste razão à parte requerente, pois não havendo indícios do 

atual paradeiro da credora, se viu aquela impossibilitada de honrar os 

pagamentos avençados, restando configurada a mora accipiendi.

Nestes casos, seja por força do que preceitua o inciso III, do art. 335, do 

Código Civil ou pelo entendimento jurisprudencial, é impositiva a declaração 

de extinção da obrigação e a determinação de sustação de seus efeitos, 

senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CHEQUE 

DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. SENTENÇA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO 

DIREITO DA AUTORA. Pretensão da autora de ser declarada por sentença 

a extinção da obrigação e retirada do nome dos cadastros de maus 

pagadores. Credor em local incerto e não sabido. A consignação é o meio 

adequado para que a apelante se libere da obrigação. Não há óbice legal 

para que o devedor em mora deposite o valor em juízo, é possível fazê-lo 

inclusive quanto à dívida prescrita posto que a consignação serve não 

apenas a evitar, mas também a purgar a mora do devedor. (...)

(TJ-RJ - APL: 00109499620138190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA 

INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON 

MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 16/03/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2017)”

Ante o exposto, com fulcro no inciso I, do art. 487 c/c com o art. 546, 

ambos do CPC, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de consignação em pagamento a fim de 

declarar extinta a obrigação, uma vez que a parte autora efetuou nos 

autos o pagamento do débito (fl. 22), tornando definitiva a liminar.

Ainda, CONDENO a Requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorário advocatício em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública 

Estadual, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por força 

do que preconiza o §8º, do art. 85, do CPC, considerando-se a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido por parte da advogada e o 

interregno de tempo em que o processo tramitou.

Por derradeiro, desde já AUTORIZO o levantamento do depósito de fl. 22, 

pela Requerida, desde que devidamente representada no feito.

PUBLIQUE-SE ESTA SENTENÇA, POR EDITAL, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Decorrido tal prazo e não comparecendo credor ao feito, CERTIFIQUE-SE 

O TRÂNSITO EM JULGADO, ANOTEM-SE AS CUSTAS segundo determina 

a C.N.G.C.J., e remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas e 

cautelas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112160 Nr: 696-47.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Laudiceia Silva de Souza de Salles propôs Ação de Interdição em face de 

Maricéia de Souza, alegando, em síntese, que a requerida é irmã da 

Requerente que é portadora de retardo mental moderado (CID F71), não 

possuindo condições de praticar sozinha os atos da vida civil, e que a 

requerente é quem apresenta melhores condições de cuidar da requerida.
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 Argumenta que é imprescindível a decretação da interdição, e que 

necessita do termo de curatela para representá-la nos atos da vida civil.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/15.

Manifestação do nobre representante do Ministério Público às fls. 17/18.

 Recebida a inicial à fl. 19, designou-se audiência de entrevista com a 

interditada, deferiu-se a curatela provisória, bem como fora deferido os 

benefícios da Justiça Gratuita.

 Realizada audiência de entrevista, houve a oitiva da parte requerida (fl. 

24/25).

 À fl. 29 fora nomeado curador especial.

Contestação por negativa geral apresentada à fl. 30, onde o Defensor 

Público requereu a destituição do dever de curador especial.

 Indeferimento do pedido de destituição do dever de curador especial 

formulado pelo Defensor Público, bem como deferiu a produção de prova 

pericial, nomeando perito às fls. 34/36.

 O representante do Ministério Público manifestou concordância quanto à 

realização de pericia (fl. 37).

Substituição de peritos às fls. 44 e 47.

 Laudo pericial à fl. 50, confirmando que a requerida é portadora retardo 

mental.

 Manifestação da Defensoria Pública na qualidade de curador especial à fl. 

51.

 Parecer Ministerial de fls. 55/56, pugnando pela procedência do pedido.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Procede a pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição da 

requerida, senão vejamos.

A incapacidade da curatelada restou devidamente demonstrada com a sua 

presença na audiência realizada, na qual foi constatado ser portadora de 

necessidades especiais, que afetam suas funções cognitivas, bem como, 

por meio do laudo médico acostado aos autos (fl. 50), bem como o parecer 

favorável do Ministério Público.

Dessa forma, constatou-se que a curatelada não tem o discernimento 

necessário para os atos da vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa 

devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

para decretar a interdição de Maricéia de Souza, nomeando-lhe como 

curadora sua irmã, Laudiceia Silva de Souza de Salles.

Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 (cinco) dias 

(art. 759, CPC).

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários médicos 

periciais à Dra. Fernanda Sutilo Martins, médico, CRM 8137, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais) fl. 43 e 47. Dessa forma, expeça-se a pertinente 

certidão e intime-se a médica perita para sua retirada em Cartório.

Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004108-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SCHIRLEY SILVESTRE SABIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004108-27.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SCHIRLEY 

SILVESTRE SABIA Vistos. Tendo em vista que a demanda foi distribuída 

sem o recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, 

DETERMINO a comprovação do pagamento das despesas de ingresso no 

prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Após, 

voltem-me conclusos. Alta Floresta, 21 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004105-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004105-72.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ASSAF & ASSAF LTDA - EPP EXECUTADO: FABIO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial aforada por 

ASSAF & ASSAF LTDA – EPP em face de Fabio da Silva, devido ao 

suposto inadimplemento de contrato de comprova e venda, referente às 

parcelas vencidas após o dia 30/04/2018, cujo débito consistiria em R$ 

15.771,30 (quinze mil setecentos e setenta e um reais e trinta centavos). 

Foram juntados documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando a memória de cálculo do 

débito exequendo e os fundamentos tecidos na petição inicial, 

vislumbra-se a cobrança de encargos moratórios (multa diária e juros de 

2% a.m) não previstos no contrato celebrado entre os envolvidos. Ante o 

exposto, de ofício, com fulcro no art. 413, do Código Civil, DETERMINO a 

elaboração de nova memória de cálculo que suprima encargos moratórios 

não dispostos no contrato, em até 10 (dez) dias. Ainda, no mesmo prazo, 

deverão ser recolhidas as custas de ingresso. Intime-se. Alta Floresta, 21 

de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004119-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON NOSSOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004119-56.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): AMILTON NOSSOL RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer/c pedido de tutela de 

urgência aforada por Amilton Nossol em face do Estado de Mato Grosso, 

com o objetivo de compeli-lo ao fornecimento de todo tratamento médico 

indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente 

na remoção para hospital com leito de UTI, com a imediata transferência do 

paciente mediante UTI aérea. Os autos foram distribuídos em plantão, 

sendo deferida a liminar. O autor informou o descumprimento da decisão 

liminar, requerendo bloqueio de valores, sendo postergada a análise do 

pedido pelo Magistrado plantonista (Id. 16584257 - Página 45). Após, o 

autor reiterou o pedido de bloqueio de valores. Vieram-me os autos à 

conclusão. É o breve relatório. DECIDO. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. INDEFIRO o pedido de imediato bloqueio de valores das contas 

públicas, vez que não fora devidamente efetivada a citação/intimação do 

Estado demandado para cumprimento da decisão liminar até o presente 

momento, em que pese constar nos autos a intimação da Central de 

Regulação do Estado. Contudo, tal ato tem por finalidade tão somente a 

solicitação de vaga para o Autor (Regulação junto à Central), conforme 

certidão de Id. 16584257 – Página 37 dos autos. Dessa forma, cumpra-se 

integralmente a decisão que concedeu a liminar, INTIMANDO o ente 

requerido para cumprir a obrigação. Após, com o decurso do prazo 

estabelecido para cumprimento da medida liminar, intime-se a parte autora 

para se manifestar nos auto, no prazo de 10 (dez) dias, onde deverá 

comprovar sua inserção no sistema de regulação de vagas junto à Central 

do Estado de Mato Grosso, bem como requerer o que entender de direito. 
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INTIME-SE. Cumpra-se com urgência. Ciência ao Ministério Público. Alta 

Floresta, 21 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004077-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ZORZETTI PASCHOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004077-07.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

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

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

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

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

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

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

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

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

independentemente de compromisso, a Dra. Pâmela Lustosa Rei, CRM 

8468/MT, podendo ser encontrada no Hospital Regional de Alta Floresta. 

No ponto, ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos 

para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os 

honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais) , 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação para designar dia, horário e 

local para a realização da perícia médica, devendo esta informar à 

Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO 

dos interessados para comparecimento ao ato processual, 

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

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

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

médico nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à 

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

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

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

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

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

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

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação), intimando-se o perito da referida 

requisição. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 14 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004048-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004048-54.2018.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) Ao feito deve ser atribuída prioridade 

de tramitação em virtude da presença de pessoa idosa, conforme 

previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 10.741/03, devendo os autos 

receberem identificação própria. 3) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 4) Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20.02.2019, às 15:00 

horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC 5) CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço 

indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado 

ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no 

mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335, I e II, 

e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 

13.105/15. CONSIGNE-SE no mandado, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC. O mandado direcionado à parte requerida deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). CONSIGNE-SE 

ainda, no ato citatório, a possibilidade de inversão do ônus da prova, em 

conformidade ao artigo 6º, inciso VIII, do CDC, vez que tal requerimento foi 

postulado pela parte autora na inicial, devendo ser objeto de análise no 

saneamento do feito. 6) Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, 

que em caso de apresentação de contestação, o requerido deverá 

JUNTAR aos autos cópia do contrato ao qual se refere a dívida, sob as 

penas do art. 400 do CPC. 7) INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 8) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 16 de 989



POSTERGO a apreciação da tutela de urgência para após a instalação do 

contraditório. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 13 

de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003133-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003133-05.2018.8.11.0007 Vistos. Compulsando 

minuciosamente os autos, denoto que a inventariante não cumpriu a 

contento com o determinado sob o ID 15086506, vez que carreou aos 

autos documentos inaptos para o atendimento da ordem, quais sejam, 

declaração da filha acerca óbito de sua genitora (ID 15750960), bem como 

renúncia à herança por meio de simples declaração, destoando quanto a 

este, do preceituado no art. 1.806, do Cód. Civil, o qual estabelece que a 

renúncia deve “constar expressamente de instrumento público ou termo 

judicial”. Assim, tendo optado o herdeiro EMERSON JOAQUIM, ao que tudo 

indica, pela renúncia à herança de seu genitor, INTIME-SE a inventariante 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, carrear aos autos o referido ato por 

meio de instrumento público, a teor do art. 1.806, do Código Civil, bem 

como, juntar certidão de óbito de MARIA CONSOLAÇÃO PEREIRA, 

pleiteando razoável dilação de prazo, acaso necessária para o 

cumprimento do determinado. Após cumpridas as determinações 

anteriores ou decorridos o prazo in albis para tanto, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e façam os autos CONCLUSOS, quando será APRECIADO O 

PEDIDO sob o ID 15750677 (item “3”), em sendo atendidas as citadas 

determinações. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de 

novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000809-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000809-76.2017.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a averbação 

da penhora à margem da matrícula do bem no ofício imobiliário, mediante 

apresentação de certidão de inteiro teor, nos moldes do artigo 844, do 

CPC. Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo fixado, 

CERTIQUE-SE do necessário e façam-se os autos conclusos, quando será 

apreciado o pedido sob o ID 16473761, acaso atendida a determinação 

contida no parágrafo imediatamente anterior. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 13 de novembro de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 171610 Nr: 4746-77.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Ioneide Tomé Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

Por ora, postergo a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

vez que será objeto de análise em momento posterior a apresentação da 

defesa pela parte requerida.

Assim, nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC.

CITE-SE a parte requerida, e INTIME-SE a parte autora, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente.

O mandado direcionado à parte requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial, todavia, está assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo, nos termos do §1º do art. 695, do CPC.

Consigne-se em nos mandados destinados a parte autora e parte 

requerida Requerente que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa.

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 4093-51.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Flausino Righetti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimãrães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 Vistos.

1) Ab initio, INDEFIRO o pedido acostado à fl. 274 item “4.1”, vez que se os 

contratos juntados aos autos às fls. 209/214 tratam-se de documentos 

originais.

2) No que tange aos documentos requeridos pelo expert à fl. 274, item 

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

apresente-os aos autos conforme requisitado.

3) Outrossim, INTIME-SE pessoalmente a demandante para que, no prazo 

de (15 dias), compareça a Secretaria desta Vara para efetuar a coleta do 

padrão gráfico nos exatos termos do item “5” de fl. 274.

4) Após, devidamente cumpridas as diligências supramencionadas, 

INTIME-SE o perito nomeado para que indique a data e horário para 

realização da perícia.

 5)Subsequentemente INTIMEM-SE as partes acerca do dia designado para 

a realização da perícia.

6) CONSIGNO que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado a partir da data da realização da 

perícia.

7) Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

em quinze (15) dias, podendo o assistente técnico (se houver) de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 

477, § 1º do CPC).

8) CONSIGNO ainda que com o aporte do laudo pericial, bem como a 

manifestação das partes será requisitado o pagamento dos honorários 

periciais junto ao sistema de assistência judiciária gratuita, vez que o 

demandante é beneficiário daquela.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135918 Nr: 843-05.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLO STAVARENGO - 

OAB:21713/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 17 de 989



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado da sentença 

homologatória (fl. 74) REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68014 Nr: 978-27.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bazzo e Saggin Ltda, Luiz Antonio Bazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno José da Silva - 

OAB:9.246-E, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da decisão de fl. 79, CUMPRA-SE a decisão de fl. 

70, REMETENDO-SE os autos para o E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as homenagens de estilo deste juízo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos. Determino o cumprimento da decisão de fl. 237. Com efeito, 

conforme expresso na AV-4/8.289 (fl. 236), houve a transferencia da 

matricula do imóvel para o Cartório do RGI da Comarca de Nova Monte 

Verde, a qual passou a ser identificada sob o n. 5.823. Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001722-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE NUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia referente ao pagamento do ID 

- 14190996. AF/MT., 16/11/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003737-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BRUNETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIMIRO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TELES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FAQUINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FAQUINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 29 DE 

JANEIRO de 2019, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004050-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PERES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNOPAR (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 14h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004057-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 30 DE JANEIRO 

de 2019, às 14h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004074-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, conforme Ordem de 

Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária 

Prislene Paiva Estagiária – 34917

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000506-96.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI 

EXECUTADO: GIOVANI PRESOTTO Vistos. Indefiro o pedido formulado 

pela parte exequente no Id. 15511035, tendo em vista que a parte ré já foi 

intimada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

incidência de multa de 10%, sendo inclusive certificado o decurso do 

prazo sem a comprovação do pagamento. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do 

débito, atentando-se que a multa de 10% incide sobre o valor do débito 

objeto de execução, conforme determina a primeira parte do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC, bem como para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011131-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011131-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Intime-se a 

parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento 

do valor remanescente, conforme apurado pela contadoria no Id. num. 

15729766, sob pena de bloqueio. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003894-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELISON COUTINHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003894-36.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANO RODRIGUES & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: UELISON COUTINHO RIBEIRO Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o título 

executivo extrajudicial que embasa a presente ação de execução, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002227-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO, 

PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA Vistos. INDEFIRO o pedido formulado 

no evento nº 15829332, porquanto a citação da pessoa física deverá ser 

feita de acordo com o enunciado nº 5 do FONAJE (mediante entrega da 

correspondência ou contrafé no endereço da parte ré, ainda que para 

terceiro, desde que identificado o seu recebedor). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço atualizado do 

requerido, sob pena de extinção. Apresentado o endereço, designe-se 

nova data para sessão de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003808-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VINICIUS VIEIRA MAIA 
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REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. RECEBO o 

pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 16185320) 

no que tange à comprovação de endereço. Intime-se a autora, bem como 

cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação já 

designada, constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002616-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ABUD MIGUEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002616-34.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SAMIR ABUD MIGUEL 

EXECUTADO: AVIANCA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

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

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

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

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010440-27.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ZANE TARGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010440-27.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: RONIVALDO ZANE TARGA 

EXECUTADO: CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP Vistos. Defiro 

parcialmente o pedido formulado pela parte exequente. Para tanto, 

OFICIE-SE novamente o credor fiduciário BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., 

requisitando para que comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

cumprimento da ordem judicial determinada nos IDs nº 1772522 e 

12067563, fazendo constar no ofício que o veículo alienado objeto da 

penhora dos direitos do devedor é o CAMINHÃO TRATOR, PLACA 

OBA-5647, Renavam 00478867867, MARCA/MODELO 319480 

-VOLVO/FM 460 6X4T, Fabricação/Modelo 2012/2012, cor branca. 

Reitere-se também, a determinação para que NÃO PAGUE A CRESED 

TRANSPORTES LTDA ME (CNPJ N.07 .320.623/0001 -90) EVENTUAIS 

CRÉDITOS QUE ELA POSSUA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOB 

PENA DE PAGAMENTO DECLARADO INEFICAZ, conforme artigo 855, I do 

CPC. Determino ainda, que conste no ofício que o credor fiduciário informe 

a este Juízo sobre a quitação do contrato de alienação fiduciária pelo 

executado e a respectiva baixa do gravame, quando ocorrer. INDEFIRO o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT. Por fim, após cumprida a 

determinação supra, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de 

direito, indicando bens passíveis de penhora imediata, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da execução. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001194-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001194-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO OLIVEIRA RAMOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. OFICIE-SE ao DETRAN/MT, requisitando que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a determinação expressa no Acórdão 

de ID num. 15770806, sob pena de incidência de multa diária que fixo em 

R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 536, §1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003095-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003095-27.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA ROSELI DOMICIANO 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

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

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

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

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

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003120-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAQUEL MONTEIRO VAZ 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial 

formulado pela parte autora (ID num. 15916769) no que tange à 

comprovação de endereço. Assim, Intime-se a autora, bem como cite-se a 

parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada, constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003233-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIOLA FERREIRA NUNES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando que a parte 

requerida comprovou nos autos sua ausência na audiência de conciliação 

(ID n° 16080569), determino a redesignação da audiência. INTIMEM-SE as 

partes para comparecerem a audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CELIA DA SILVA DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000737-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LAURA CELIA DA SILVA 

DORNELAS REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o 

caso, documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente no 

imóvel constante do referido comprovante, não sendo suficiente a 

declaração de residência acostada no ID num. 16083412, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDCLEI SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000498-85.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: SIDCLEI SANTOS DA SILVA Vistos. Analisando os 

autos, constato que o credor postula pela suspensão do feito. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do feito, uma vez que já houve a concessão de tal 

instituto anteriormente, e o exequente não logrou êxito na obtenção do 

endereço do executado. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar o endereço do executado, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011231-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011231-59.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: KARLA TICIANEL EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem como requerer o 

que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENINI PINEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002145-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE APARECIDA MENINI 

PINEDA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos. Conforme decisão já devidamente lançada no sistema 

informatizado sob ID nº 15750534, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001409-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE KELLY FERREIRA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001409-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NAIANE KELLY FERREIRA 

DOS ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada 

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

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

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

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003975-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SENTOMA CAIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003975-82.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

TEREZINHA SENTOMA CAIRES Vistos. Trata-se de execução de título 

judicial relativo a sentença homologatória proferida pelo CEJUSC desta 

comarca. Em que pese os pedidos do autor terem sido feitos nos moldes 

do artigo 829 e seguintes do CPC, recebo a presente inicial na forma do 

artigo 523 e seguintes do CPC vigente. Assim, passo a análise dos 

pedidos de tutela de urgência. Analisando os documentos apresentados, 

em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento parcial do 

pedido de tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos acostados aos 

autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. De igual modo, o perigo de dano é evidente, haja vista que o 

imóvel objeto da execução foi colocado à venda, conforme faz prova os 

documentos constantes da inicial, o que poderá acarretar prejuízos ao 

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

discutir a questão em Juízo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte executada se 

abstenha de efetuar a venda do imóvel objeto da presente execução sem 

a anuência expressa do exequente. Indefiro o pedido de bloqueio de 

valores via BACENJUD nesta fase inicial da execução. CITE-SE e 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

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

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALBANO SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004092-73.2018.8.11.0007 REQUERENTE: REINALDO ALBANO 

SCHWINGEL REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico presentes os requisitos que 

ensejam a concessão da tutela provisória pleiteada, quais sejam: a 

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

processo, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência 

pretendida pela parte requerente, senão vejamos. A probabilidade do 

direito está revelada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

através dos quais é evidenciada a verossimilhança das alegações da 

parte autora. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois estão sendo 

descontados valores na conta bancária do autor relativos a contratação 

que o autor não realizou, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não devem ser efetuados os referidos descontos na 

conta bancária da parte autora. Nesse sentido, segue a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 

CONTRATO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. 

POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Na espécie, restam 

preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC). Agravo de instrumento provido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70064509144, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 11/05/2015). Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A MEDIDA LIMINAR para determinar que a requerida se abstenha de 

efetuar descontos na conta bancária da parte autora relativas ao contrato 

objeto da presente demanda. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002057-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002057-43.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública Estadual. Em análise do 

feito, verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido 

para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017. Ademais, tem-se que o pedido do autor de 

ID nº 14678231 encontra vedação legal prevista no artigo 3º da Lei 

Estadual acima mencionada, razão pela qual indefiro o pedido. Senão 

vejamos: “Art. 3º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra 

do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma 
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estabelecida no caput do art. 2º desta Lei e, em parte, com a expedição de 

precatório.” Assim, INTIME-SE o exequente para informar se deseja 

prosseguir a execução através de Requisição de Pequeno Valor 

(observado o limite previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), ou 

através de expedição de precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000339-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZALETE LUPE VIRGULIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000339-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: IZALETE LUPE VIRGULIN 

EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000657-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000657-91.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

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

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

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

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

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

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

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

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

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010956-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010956-76.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública Estadual. Em análise do 

feito, verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido 

para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017. Ademais, nos termos do art. 3° da Lei 

acima referenciada, são vedados o fracionamento, a repartição ou a 

quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, 

por expedição de RPV e , em parte, mediante expedição de precatório. 

Assim, INTIME-SE o exequente para informar se deseja prosseguir a 

execução através de Requisição de Pequeno Valor (observado o limite 

previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), ou através de 

expedição de precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000656-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000656-09.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

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

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

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

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

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

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

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

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

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

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

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

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

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

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002090-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002090-33.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública Estadual. Em análise do 

feito, verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido 

para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017. Ademais, tem-se que o pedido do autor de 

ID nº 14678231 encontra vedação legal prevista no artigo 3º da Lei 

Estadual acima mencionada, razão pela qual indefiro o pedido. Senão 

vejamos: “Art. 3º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra 

do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma 

estabelecida no caput do art. 2º desta Lei e, em parte, com a expedição de 

precatório.” Assim, INTIME-SE o exequente para informar se deseja 

prosseguir a execução através de Requisição de Pequeno Valor 

(observado o limite previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), ou 

através de expedição de precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002897-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ILZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002897-87.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELITA ILZA MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária 

para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010869-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA DE MELLO BENIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010869-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MARLENE APARECIDA DE 

MELLO BENIN EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária 

para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001001-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001001-09.2017.8.11.0007 MARCONDES ALVES DE ALMEIDA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais 

conforme cálculo ID 15519913, no valor de R$ 933,04 (novecentos e trinta 

e três reais e quatro centavos). O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

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

processuais – Custas e taxas finais e remanescentes, juntando aos autos 

o comprovante, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. ser emitida certidão de dívida ativa e 

poster ior  remessa ao Departamento de Contro le de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 

executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECLER BEZERRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002016-13.2017.8.11.0007. AUTOR: 

VANDECLER BEZERRA DE CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Decreto a revelia da 

requerida, nos termos do artigo 344, do Novo Código de Processo Civil. 

Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez permanente da 

parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente de trânsito 

mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização de prova 

pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) 

como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 300,00 

(trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte Requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por parte da 

requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe data para 

a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente seja 

comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação juntada aos 

autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003343-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003343-90.2017.8.11.0007 VALDIR GOMES DOS SANTOS 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da petição e documentos ID 16513504, bem como 

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

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de novembro de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

OVIDIO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000098-37.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT OVIDIO FERREIRA DE SOUZA e outros IMPULSIONAMENTO 

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

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do exequente para manifestação nos presentes autos, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de 

novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1001347-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001347-23.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA Vistos. Trata-se de 

requerimento de expedição de Alvará Judicial proposto por JOSÉ 

APARECIDO DE SOUZA. Alega em síntese que, é legítima herdeira de 

André Aparecido de Souza falecido em 08/01/2018, conforme certidão de 

óbito em anexo. Que quando da morte de seu filho, este deixou uma 

quantia de FGTS, realizados em seu nome por seu empregados, não 

deixando nenhum dependente. Requer a expedição de alvará judicial, 

autorizando o requerente a efetuar o saque do valor depositado em conta 

do de cujus. Vieram com a inicial os documentos necessários. Recebida a 

inicial e determinada a expedição de ofício À Caixa Econômica Federal 

(ID13114864). Esta informou que em nome de André Aparecido de Souza 

consta um saldo no valor de R$4.442,41 (quatro mil, quatrocentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) ID 15054070. Instado a 

manifestar, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se pela 

continuidade do feito sem sua intervenção, visto que não há dependentes 

do de cujus nos autos (ID15636220). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preconiza o art. 666 do Novo Código de 

Processo Civil que independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 

1980. É a hipótese dos autos, na medida em que se trata de quantia 

depositada perante as instituições financeiras em nome do falecido, Sr. 

André Aparecido de Souza, nos termos da Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de 

expedição de Alvará Judicial, autorizando o Autor José Aparecido de 

Souza a sacar a quantia depositada na conta da Caixa Econômica Federal 

(ID15054070), na conta de titularidade do falecido, Sr. André Aparecido de 

Souza, com fulcro no artigo 2º, da Lei nº 6.858/80. Expeça-se alvará de 

autorização/levantamento. Sem custas. P.R.I. Após o trânsito em julgado e 

procedida a transferência dos valores, arquivem-se os autos com as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

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

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073 Nr: 86-75.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37420, VALENTIN PERON - OAB:7524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Aurrondes Francisco Machado, 

Cpf: 10655824987, Rg: 12/R 350.721 SSP SC Filiação: Athaydes Francisco 

Machado e Virginia Machado

Valor das Custas Processuais:2.281,81 (dois mil e duzentos e oitenta e um 

reais com oitenta e um centavos), referente a 50% das custas, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folha 192. Fica cientificada de 

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e 
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Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113350 Nr: 1888-15.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria de Paulo

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131773 Nr: 6103-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Leal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltdqa, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Marcus Vinicius de Morais Junqueira - 

OAB:175.803-B/SP, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/SP

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da(s) Carta(s) Precatória(s) de Inquirição de 

testemunhas expedidas ás fls. 203/204. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

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

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a(s) Carta(s) 

Precatória(s) diretamente à Distribuição da(s) Comarca(s) de Sinop e São 

José dos Quatro Marcos/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17653 Nr: 2987-40.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Conti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

375/384, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 4657-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault-Espolio, Renato Boucault Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza, Nair Natalina Rossi de 

Souza

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

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 115).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 3768-13.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osny da Costa Matias, Luciane Ronise de 

Carvalho Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fls.207/208, realizo em gabinete consulta, via 

sistema BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual 

da parte ré ONSNY DA COSTA MATIAS (CPF: 581.801.929-20 e LUCIANE 

RONISE DE CARVALHO MATIAS ( CPF: 017.204.519-31), conforme extrato 

em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

27.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120657 Nr: 7979-24.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. da S. de Oliveira, Vanusa Dutra da Silva 

de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) V. D. DA S. OLIVEIRA (CNPJ: 01.360.797.0001-09) e 

VANUSA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA (CPF: 502.896.321-53), nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 57 (R$200.712,52).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 
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ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90232 Nr: 4589-85.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) TECIDOS AMAZÔNIA LTDA(CNPJ: 00.556.000.0001-72), 

MARGELA ALESSANDRA VAN DERLAN (CPF: 621.279.771-49) 

ENIVALDO VIEIRA REIS (CPF: 430.832.181-68) e CARLOS ALBERTO DA 

SILVA MORAES (CPF: 619.730.765-00), nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 147 (R$1.761,606,99).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109135 Nr: 4614-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos de Melo & Costa Vieira Ltda ME 

(pedalando Gostoso), Kinetron Eletrônica Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Odair Magnani 

- OAB:262.436-SP

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.152 (R$12.024,68).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129471 Nr: 4854-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficiente Evangélica-SBE

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:MT/16.325, Paulo Victor Araújo Amorim - OAB:19.600-MT

 Intimação do advogado André Muniz Riberio, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 706-09.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABETE CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

OAB:5091-B

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

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

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por IZABETE CRUZ em 

face de JOSÉ SEBASTIÃO DO AMARAL.

À fl. 286, as partes entabularam acordo amigável.

As partes convencionaram que o executado pagará a quantia de R$ 

95.228,00, em duas parcelas de igual valor, vencíveis em 21 de dezembro 

de 2018 e 06 de fevereiro de 2019, respectivamente, diretamente ao 

patrono da exequente.

Isto posto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo realizado entre as partes, conforme fls. 286/287.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao CRI para baixas da penhora realizada no imóvel objeto 

da matricula nº 14.129, livro 2-BR do 1º Serviço Notarial e Registral desta 
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Comarca, situado na quadra Q06, Lote 16, nº150, setor J, centro Alta 

Floresta, conforme auto de penhora de fl. 204. Bem como, seja procedida 

à retida do mesmo de hasta pública, conforme determinado à fl. 262.

Isento a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita (fl.80).

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

legais.

P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102647 Nr: 4146-66.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Lopes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Marcelo 

Fernandes Braga - OAB:13.695-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS AUGUSTO 

CUISSI, para devolução dos autos nº 4146-66.2012.811.0007, Protocolo 

102647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25057 Nr: 2152-18.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atilio Valnez Teixeira - 

OAB:25.930-O, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILIO VALNEZ 

TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 2152-18.2003.811.0007, Protocolo 

25057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN CARLO 

STAVARENGO, para devolução dos autos nº 1298-92.2001.811.0007, 

Protocolo 12708, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 211/2018

CONSIDERANDO a Portaria nº 201/2018/DF, de 15.10.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de novembro de 2018;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 201/2018/DF, de 15.10.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário da Comarca de Barra do Garças, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 24 e 25 de NOVEMBRO de 2018

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefones: (66) 3402-4400

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 14 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA Nº 212/2018 - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de DEZEMBRO de 2018, integrada pelos 

Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 

atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças 

e no Plantão Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou 

véspera de feriado após o horário final do expediente, com término na 

sexta-feira seguinte no início do expediente

* A Portaria nº 212/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215848 Nr: 375-50.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson Nolasco 

Guimarães Filho, Luciene Candida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jacir Scartezini - OAB:7323 OAB-SC, Marçal 

Marcellino da Silva Neto - OAB:5865 OAB-PA

 VISTOS.

1. Tendo em vista a postulação de fls. 90/91, DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º 

do CPC/2015. Ressalta-se que a parcela deverá ser depositada em juízo 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191230 Nr: 11192-47.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

11192-47.2014.811.0004, Protocolo 191230, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22242 Nr: 62-17.2001.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ALTAIR KOTLEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gomes da Silva - 

OAB:4957/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl.219, vez que o imóvel penhorado nos autos 

refere-se à matrícula nº31.169, do CRI local, conforme se vê à fl.120 e 

159.

2. Dessa forma, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis local, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a baixa do gravame anotado 

às margens da matricula nº31.169.

3. Após, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas de estilo.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285733 Nr: 10500-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faruk Hamida Ferreira de Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286594 Nr: 10968-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOTEX AGUA BOA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-EPP, LAURA CRISTINA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas encartada em fls. 40v, 

onde consta que a parte requerida estava "ausente".

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230395 Nr: 9321-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antonio de Assis Costa 

Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo indicado às fls. 

82 e 84.

2. Após, INTIME-SE a parte Executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

3. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Proceda-se às anotações necessárias, acerca do patrono indicado às 

fls. 84.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291627 Nr: 13956-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. O. S. Informática LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cite-se o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

2. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15531 Nr: 109-59.1999.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crivania da Silva Cunha Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos

1.Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 256).
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2.Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituando no art. 921, III, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto §4º, do art. 921, do CPC/2015.

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176945 Nr: 11059-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às 

fls.156/157, para que produza seus efeitos legais e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. ISENTO de custas, nos termos do art. 90, §3º, do CPC/2015. SEM 

honorários.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65737 Nr: 8650-37.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.C.J. Cartório 1º Oficio de Barra do Garças, 

Eldo Jacarandá Júnior, Helena Costa Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 162, conforme requerido.

2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento do 

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

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217846 Nr: 1536-95.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sorocred Crédito Financamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteni Goularte de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Inácio Portinho da Silva - 

OAB:150.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 98).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7 Nr: 5-05.1978.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalira Pereira Queiroz, João Gonçalves da Silva, Luiz 

Estevão Queiroz, Luisa Barbosa Queiroz, José Assunção Henrique 

Lacerda, Antônia Lúcia Queiroz, Giselda de Abreu Alves Lacerda, Paulo 

Roberto Henrique Lacerda, João Manoel Henrique Lacerda, Maria de 

Lourdes Henrique Lacerda Longo, Terezinha de Jesus Queiroz Argenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Maciel, Zilda Barros da Silva, Alcy 

Borges Lira, Monzar B. de Paula, Wilda Barros da Silva, Espólio de 

Marileide Silva Lira, Gisele Silva Lira Resende, Patrícia Silva Lira, Alcy 

Borges Lira Júnior, Cleber Silva e Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação Demarcatória cumulada com Reivindicatória ajuizada, 

inicialmente, por JOSÉ LOURIVAL PEREIRA LACERDA e sua mulher MARIA 

LUIZA ROCHA LACERDA e ROSALIRA PEREIRA QUEIROZ, em desfavor 

de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, OTÁVIO MACIEL, MANOEL MACIEL 

e ZILDA BARROS DA SILVA.

2. Aduz que LUIZ PEREIRA LACERDA era proprietário de uma área de 

terras de 375ha, em razão de um TDP – Título Definitivo de Propriedade 

expedido pelo Estado de Mato Grosso, registrado às fls. 208, do Livro 3L, 

sob o nº. 8.076.

3. Posteriormente, LUIZ PEREIRA LACERDA vende 85ha para o senhor IVO 

D’VILA HOFFMONN que, por sua vez, vendeu sua área para HERMÍNIO 

CONSTANTINO GUIMARÃES.

 4. Discorre que LUIZ PEREIRA LACERDA ficou com a área remanescente 

de 290ha e ao falecer deixou para os filhos JOSÉ LOURIVAL PEREIRA 

LACERDA e ROSALIRA PEREIRA QUEIROZ o correspondente a 145ha 

para cada.

5. Com o falecimento de seu esposo, ROSALIRA PEREIRA QUEIROZ 

partilha com seus 05(cinco) filhos, a área de 145ha, ficando seus filhos 

LUIZ ESTEVÃO QUEIROZ; TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ ARGENTA; 

RUBENS CÍCERO QUEIROZ; ANTÔNIA GONÇALVES DA SILVA e NEREU 

JOSÉ DE QUEIROZ, com a área de 12,08ha cada um e restando a área de 

84,58ha para a viúva.

6. LUIZ ESTEVÃO QUEIROZ e sua mulher vendem a área de 10,48ha para 

JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS, restando a LUIZ ESTEVÃO somente 2,60ha.

 7. O Requerente JOSÉ LOURIVAL PEREIRA que havia ficado com a área 

de 145ha, vendeu a área de 64ha e 6.690m² para MONZAR BERNARDES 

DE PAULA, ficando com a área remanescente de 80ha e 331m².

8. Afirmam os Autores que as áreas remanescentes não possuem limites 

assinalados por marcos, haja vista que foram destruídos pelo fogo e pelo 

decurso natural do tempo, confundindo-se com a propriedade de 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA; OTÁVIO MACIEL; MANOEL MACIEL e 

ZILDA BARROS DA SILVA, únicos confrontantes, posto que as demais 

divisas são naturais.

9. Por tais razões, os Autores pretendem tornar certos os limites de sua 

propriedade pugnando pela procedência da Ação Demarcatória e ulterior 

Reinvindicação das áreas que, eventualmente, se achem em poder dos 

confrontantes.

10. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/27.

11. Às fls. 36 foi certificado o decurso do prazo do edital de citação dos 

confrontantes / Requeridos FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e OTÁVIO 

MACIEL, sem que houvesse a apresentação de contestação. A Requerida 

ZILDA BARROS DA SILVA, embora devidamente citada às fls. 61/61º, não 

apresentou contestação.

 12. MANOEL MACIEL DO RÊGO apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, a inexistência de citações de todos os confrontantes 

(litisconsortes passivos necessários); a falta de nomeação de confinante; 

a ilegitimidade passiva de ex-confinantes; e a inépcia da inicial. No mérito, 

pugnou pela improcedência total do pleito (fls. 42/47). Juntou os 

documentos de fls. 48/50.

13. A parte Autora impugnou a contestação apresentada por MANOEL 

MACIEL DO RÊGO às fls. 55/57. Juntou o documento de fls. 58.

14. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA apresentou contestação às fls. 

63/72. Alegou carência da ação por inépcia da inicial, uma vez que não 

indicaram se pretendem a demarcação total ou parcial do imóvel, fato que 

influi diretamente na necessidade ou não de se constar todos os 

confrontantes no pólo passivo, bem como de indicar claramente a linha 
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que pretendem demarcar. Da mesma forma, alegou ilegitimidade passiva 

do Requerido. Aduz acerca da inadequação da ação e, no mérito, pugna 

pela improcedência do pleito. Acostou aos autos os documentos de fls. 

73/91.

15. O Autor impugnou a contestação apresentada por FRANCISCO 

FERREIRA SILVA às fls. 93/95. Juntou os documentos de fls. 96/100 e 

posteriormente os documentos de fls. 103, relativos à publicação do edital 

na imprensa local.

16. Às fls. 104vº foi nomeado Curador Especial para os Requeridos 

Revéis citados por edital.

17. O Curador contestou todos os termos da inicial e adotou como seus os 

argumentos da contestação de fls. 72/78 (fls. 105).

18. Foram nomeados arbitradores e perito às fls. 105vº. O Autor indicou 

Assistentes Técnicos e apresentou quesitos às fls. 107/108. O Requerido 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA o fez às fls. 109/111 e o Requerido 

MANOEL MACIEL DO RÊGO às fls. 112/113.

19. O Laudo pericial foi juntado às fls. 154/164. Juntou os documentos de 

fls. 165/200.

20. O Requerido FRANCISCO FERREIRA DA SILVA juntou os documentos 

de fls. 202/204, a fim de comprovar a cadeia dominial de seu imóvel.

21. O Laudo de Demarcação foi acostado às fls. 215/217. Documentos às 

fls. 218/220.

22. Os Assistentes Técnicos manifestaram concordância com o laudo 

pericial (fls. 222 e 227). Os Autores às fls. 224 e o Requerido FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA às fls. 224vº.

23. O Requerido MANOEL MACIEL DO RÊGO manifestou discordância 

parcial com os laudos apresentados pelos Arbitradores e pelo Agrimensor 

e respectivos Assistentes Técnicos, principalmente no que tange aos 

mapas de fls. 220 e 171. Requereu a apreciação das preliminares e o 

saneamento do feito (fls. 225/225vº).

24. O Curador Especial dos Requeridos citados por edital também 

manifestou concordância com os laudos apresentados (fls. 226/226vº).

25. O Requerido FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e sua mulher 

consubstanciados nas respostas dos quesitos nº. 3.1 e 3.2 (fls. 168 e 

218) pugnaram pelo reconhecimento da Usucapião sobre a área 

demarcanda em seu favor (fls. 229/230).

26. Foi requerida a regularização do pólo ativo, em razão do falecimento 

dos Autores JOSÉ LOURIVAL PEREIRA LACERDA e ROSALIRA PEREIRA 

QUEIROZ, a fim de constar os sucessores MARIA LUIZA ROCHA 

LACERDA e RUBENS CÍCERO DE QUEIROZ (fls. 232/236).

27. Instado o Ministério Público manifestou-se pelo saneamento do feito, a 

citação dos condôminos do lote Nova Roma e do confinante HERMÍNIO 

CONSTANTINO GUIMARÃES e, posteriormente, pela procedência parcial 

dos pedidos (fls. 237/241).

28. A parte Autora peticionou às fls. 254/256 aduzindo a desnecessidade 

de citação de HERMÍNIO CONSTANTINO GUIMARÃES, uma vez que não é 

confinante, com relação à linha demarcanda. No mesmo ato requereu o 

julgamento antecipado do feito.

29. O Ministério Público retificou o posicionamento anterior e pugnou pelo 

prosseguimento do feito, por entender que a linha demarcanda não é 

contígua e as partes estão bem representadas (fls. 257).

30. Às fls. 260/261 a parte Autora e o Requerido FRANCISCO FERREIRA 

DA SILVA informam a realização de acordo (fls. 262) com intuito de por 

fim ao processo Demarcatório. O referido acordo foi devidamente 

homologado, excluindo-se do pólo passivo o Requerido FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA e sua mulher OLINDA COELHO DA SILVA (fls. 260).

31. A parte Autora requereu a produção de prova testemunhal (fls. 

268/269) e o Demandado pela prova testemunhal e documental (fls. 276).

32. O Autor pugnou pela averbação da existência da ação às margens 

das Matrículas nº. 3.793; 16.950; 25.090; 26.091 e 26.091-A, em razão 

das sucessivas transmissões do imóvel (fls. 280).

33. O processo foi suspenso por 30 (trinta) dias para que os Autores 

regularizassem a representação em Juízo (fls. 290). Os autores 

promoveram a juntada das procurações às fls. 291/299.

34. Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 300vº).

35. A parte Autora informou o endereço do Sr. HERMÍNIO CONSTANTINO 

GUIMARÃES e requereu sua citação. Ato contínuo pugnou pela revogação 

da audiência já designada, pela habilitação dos herdeiros necessários dos 

Autores já falecidos e a nomeação de novo Curador Especial aos Réus 

revéis, em razão do óbito do anteriormente nomeado (fls. 303/306).

36. Deferida a citação do confinante HERMÍNIO, foi revogada a designação 

d audiência (fls. 307).

37. O confinante HERMÍNIMO CONSTANTINO GUIMARÃES foi devidamente 

citado (fls. 310/310vº) e informou não possuir qualquer interesse na 

Demanda, haja vista que não é mais o proprietário da área que faz divisa 

com o imóvel objeto desta ação (fls. 312).

38. Nomeou-se o Procurador do Estado como Curador Especial dos 

Requeridos revéis (fls. 307 e 313). Posteriormente, nomeou-se o Defensor 

Público EDEMAR BARBOSA BELÉM e determinou-se a comunicação ao CRI 

local acerca da existência desta ação (fls. 343).

39. Foi determinada a citação, por edital, de JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 

(fls. 335/336) que, posteriormente, apresentou contestação por negativa 

geral (fls. 345).

40. A parte Autora requer o julgamento do feito independentemente da 

oitiva de testemunhas (fls. 349/350).

41. O feito foi saneado às fls. 359/368. Na ocasião foi determinada a 

intimação do patrono da parte Autora para que informe se RUBENS 

CÍCERO DE QUEIROZ assume a titularidade ativa da causa, por 

substituição, tendo em vista ser inventariante ou explicite os motivos que 

justifiquem a exclusão dos demais. Determinou-se, também, a citação de 

MONZAR B. DE PAULA para que integre a lide. Determinou-se, por fim, a 

exclusão de MANOEL MACIEL DO RÊGO do pólo passivo e, por 

conseguinte, a citação de ALCY BORGES LIRA e WILDA BARROS DA 

SILVA para, querendo, apresentarem contestação e manifestarem 

concordância ou não com a prova pericial produzida.

42. Às fls. 396/397 foi chamado o feito à ordem para revogar a 

determinação de citação de WILDA BARROS DA SILVA, já citada às fls. 

61 e determinar a citação de MONZAR B. DE PAULA e ALCY BORGES 

LYRA no endereço informado nos autos. Foi deferido o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada dos instrumentos procuratórios relativos aos 

demais interessados.

43. Citado, ALCY BORGES LIRA apresentou contestação às fls. 403/411. 

Alegou, em preliminar, a falta de outorga uxória, a falta de citação de sua 

esposa MARILEIDE SILVA LIRA, a inépcia da inicial e a ilegitimidade 

passiva. No mérito, requereu a improcedência total do pleito. Juntou os 

documentos de fls. 412/425.

44. Devidamente citado às fls.437/438, MONZAR B. DE PAULA não 

apresentou contestação em tempo hábil, conforme certidão de fls. 446.

45. Os Autores impugnaram a contestação oferecida por ALCY BORGES 

LIRA às fls. 444/445.

46. Para o levantamento do traçado da linha demarcanda foram nomeados 

como Arbitradores os Agrônomos PEDRO ANTONIO OLIVEIRA DIAS e 

PAULO HORVATICHE e como Agrimensor PEDRO SILVÉRIO DUARTE (fls. 

452/454).

47. No intuito de regularizar a substituição processual, os Autores 

juntaram os instrumentos procuratórios de MARIA LUIZA ROCHA 

LACERDA; PAULO ROBERTO HENRIQUE LACERDA; JOSÉ ASSUNÇÃO 

HENRIQUE LACERDA e sua mulher Giselda de Abreu Alves Lacerda; 

MARIA DE LOURDES HENRIQUE LACERDA LONGO e seu marido Moisés 

Longo; LUSIMAR HENRIQUE LACERDA GUEDES e seu marido Luciano 

Guedes de Moura; MARILENE HENRIQUE LACERDA; ANNA HENRIQUE 

LACERDA BARROS e seu marido Marcelo Barros Belmiro; ANDRÉ 

HENRIQUE LACERDA e sua mulher Laura Adorno Laurindo; RUBENS 

CÍCERO DE QUEIROZ e sua mulher Gercina Souza Queiroz; LUIZA 

BARBOSA QUEIROZ; TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ e ANTONIA LÚCIA 

QUEIROZ. Apresentaram, também, a certidão de óbito de LUIS ESTEVÃO 

QUEIROZ. Pugnaram pela decretação da revelia de MONZAR BERNARDES 

DE PAULA. Com relação à nomeação de peritos alegam que já foi realizada 

perícia nos autos e, portanto, o ato não pode ser repetido (fls. 456/457). 

Documentos às fls. 458/470.

48. O pedido de revogação da perícia (fls. 501) foi indeferido por se tratar 

de complementação do ato e, portanto, necessário ao deslinde da causa 

(fls. 502).

49. Apresentada a proposta de honorários pelo Agrimensor nomeado (fls. 

509), a parte Autora informou não ter condições de arcar com tal 

despesa. Na oportunidade, requereu a exclusão do Requerido 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e sua mulher do pólo passivo, em razão 

do acordo já homologado por este Juízo e a correção do cadastro de 

PAULO ROBERTO HENRIQUE LACERDA que é um dos Requerentes e 

equivocadamente consta como Requerido (fls. 510).

50. Às fls. 512/513 foram afastadas as preliminares levantadas pelo 

Requerido ALCY BORGES LIRA. Foi determinada a exclusão do nome dos 

Requeridos HERMÍNIO CONSTANTINO GUIMARÃES, FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA e sua mulher do pólo passivo da ação, bem como a 
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regularização da situação do Requerente PAULO ROBERTO HENRIQUE 

LACERDA. Decretou-se a revelia dos Requeridos MONZAR B. DE PAULA 

e WILDA BARROS DA SILVA. E, por fim, determinou-se a citação de 

MARILEIDE SILVA LIRA, esposa do Requerido ALCY BORGES LIRA para 

apresentação de contestação no prazo legal.

51. O Requerido ALCY BORGES LIRA informa o falecimento de sua 

esposa e requer a suspensão do feito para informar o endereço de seus 

herdeiros (fls. 521/522). O pedido foi indeferido às fls. 523.

52. Os herdeiros ALCY BORGES LIRA JÚNIOR e GISELE SILVA LIRA DE 

RESENDE apresentaram contestação alegando, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pleito (fls. 537/543).

53. Às fls. 607 foi deferido o pedido de citação por edital dos Requeridos 

CLEBER SILVA LIRA e PATRÍCIA SILVA LIRA, herdeiros de Marileide Silva 

Lira.

 54. Decorrido o prazo do edital, sem manifestação, foi nomeada a 

Defensoria Pública como Curador Especial para a apresentação das 

respectivas defesas no prazo legal (fls. 624).

55. A Defensoria Pública apresentou a contestação de PATRÍCIA e 

CLEBER por negativa geral às fls. 625/626.

56. Às fls. 627/629, sobreveio a informação de que foi formulado um 

acordo entre a parte Autora e os Requeridos ALCY BORGES LIRA e o 

Espólio de MARILEIDE SILVA LIRA, representado pelos herdeiros GISELE 

SILVA LIRA DE RESENDE e seu marido Marcos Túlio de Resende, 

PATRÍCIA SILVA LIRA, ALCY BORGES LIRA JÚNIOR e CLEBER SILVA E 

LIRA.

57. O acordo foi homologado julgando o feito extinto com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015 (fls. 630).

58. Os Autores interpuseram Embargos de Declaração para sanar a 

omissão e erro material existente na sentença extintiva, tendo em vista 

que o acordo celebrado diz respeito tão somente a uma parte dos 

Requeridos, devendo o feito prosseguir contra os demais (fls. 631/632).

59. O feito foi chamado à ordem, revogando-se parcialmente a sentença 

extintiva de fls. 630, para determinar o prosseguimento do feito em relação 

aos demais Requeridos (fls. 637).

60. A parte Autora requereu o julgamento do feito (fls. 640).

61. Foi determinada a intimação das partes, em atenção ao princípio da 

lealdade processual (fls. 647).

62. Os Autores manifestaram-se pelo julgamento do feito e a parte 

Requerida quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 650.

63. Após, vieram conclusos.

64. É O RELATÓRIO. DECIDO.

65. Primeiramente, necessário traçar alguns comentários a fim de se 

estabelecer os limites desta decisão, haja vista que o feito tramita há 

longos 40 (quarenta) anos e nesse período foram exigidas modificações 

nas representações processuais em virtude do falecimento dos litigantes 

iniciais.

66. Conforme relatado acima, em razão do falecimento dos Autores que 

inicialmente ajuizaram a Demanda, o pólo ativo é atualmente composto 

pelos herdeiros de ROSALIRA PEREIRA QUEIRÓZ (falecida) e JOSÉ 

LOURIVAL PEREIRA LACERDA (falecido) e sua esposa MARIA LUIZA 

ROCHA LACERDA quais sejam, PAULO ROBERTO HENRIQUE LACERDA, 

JOSÉ ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA, MARIA DE LOURDES HENRIQUE 

LACERDA LONGO, LUSIMAR HENRIQUE LACERDA GUEDES, MARILENE 

HENRIQUE LACERDA, ANNA HENRIQUE LACERDA BARROS, ANDRÉ 

HENRIQUE LACERDA, RUBENS CÍCERO QUEIROZ, LUIZA BARBOSA 

QUEIROZ, TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ, ANTONIA LÚCIA QUEIROZ.

67. Com relação aos Requeridos, o transcorrer dos anos e o próprio 

trâmite processual também culminou por alterar o pólo passivo da 

demanda que atualmente é composto por OTÁVIO MACIEL, ZILDA 

BARROS DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO FREITAS e MONZAR BERNARDES DE 

PAULA, todos revéis, representados por Curador Especial, sendo que os 

demais ou não possuem interesse na lide ou compuseram-se com os 

Autores e obtiveram sentença extintiva em decorrência disto (fls. 260, fls. 

312 e fls. 630 e fls. 637).

68. Dito isso, passo à análise do mérito.

DA DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA

69. A Ação Demarcatória tem como objetivo fazer cessar eventual 

confusão de limites entre imóveis confinantes, tanto para se estabelecer 

ou fixar novos limites, como para se aviventar limites já existentes que por 

algum motivo se achavam apagados ou desfeitos (art. 574 e ss. do 

CPC/2015).

70. Além disso, atrelada à pretensão de demarcação da área controversa, 

a Demarcatória geralmente visa restituir a área eventualmente invadida e 

declarar o domínio ou a posse do prejudicado, conforme dispõe o art. 581, 

p. único, CPC/2015.

71. Denota-se do ordenamento jurídico pátrio, em especial o CPC/2015, o 

surgimento de modificações singulares no intuito de trazer aos direitos 

possessórios, em geral, maior celeridade e disponibilidade, com o objetivo 

de facilitar o efetivo exercício do direito pelas partes interessadas e, 

também, desonerar o Judiciário de infindáveis demandas que prejudicam o 

jurisdicionado e o próprio Poder Judiciário, sempre abarrotado de 

processos que por diversos motivos se eternizam no tempo.

72. Como exemplo de tais modificações, podemos citar o art. 573 

CPC/2015 que visando a simplificação do procedimento demarcatório 

prevê a possibilidade de dispensa de perícia, nos casos em que a 

propriedade objeto da pretendida demarcação seja georreferenciada e 

devidamente averbada em Cartório de Registro de Imóveis, embora não 

abandone a necessidade de perícia para o levantamento da linha 

demarcanda.

73. No caso dos autos, embora este Juízo tenha em momento anterior 

indeferido o pedido de revogação da nova perícia por entender que se 

tratava de complementação do ato anteriormente realizado (fls. 502), cabe 

aqui fazer um juízo de retratação, no que tange à desnecessidade de 

nova perícia.

 74. Compete salientar, que não se considera justo e nem mesmo crível 

que atualmente exista um processo que venha se arrastando por 40 

(quarenta) anos sem o provimento judicial.

75. Da mesma forma não se pode admitir a realização de atos 

desnecessários que venham a contribuir para a procrastinação do 

processo, pois é inadmissível que se imponha às partes envolvidas o 

adiamento da análise final do pleito.

76. Outrossim, a longa espera a que se sujeitaram as partes, cujo bem da 

vida está em discussão, vem “de encontro” aos ditames legais e 

constitucionais vigentes que prezam pela “razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º, LXXVIII, 

CF/88).

77. Portanto, neste momento processual, passadas algumas gerações de 

juízes, promotores, defensores, curadores especiais e partes, bem como 

após análise mais acurada dos autos como um todo, entendo 

desnecessária a realização de nova perícia técnica, haja vista que o ato 

em questão já foi realizado na área que se pretende demarcar, conforme 

Laudos Pericial e Demarcatório juntados às fls. 153/164 e 215/217 e 

apresenta-se suficiente para a elucidação da demanda.

78. Percebe-se, também, que todos os envolvidos tiveram a oportunidade 

de impugná-los e, ao invés disso, manifestaram concordância, sendo que 

os Assistentes Técnicos manifestaram-se às fls. 222, os Autores às fls. 

224 e o Curador Especial dos Requeridos citados por edital às fls. 

226/226vº.

79. Denota-se, ainda, que nova oportunidade de manifestação foi dada às 

partes por ocasião do despacho de fls. 647, quando entendendo que o 

feito se encontrava maduro para julgamento foi oportunizado às partes 

manifestarem, em atenção ao princípio da lealdade processual.

80. Novamente, os Requeridos, representados pela Defensoria Pública 

como Curador Especial, embora intimados (fls. 647), quedaram-se inertes 

(fls. 650) e os Autores pugnaram pelo julgamento do feito (fls. 648).

81. Desta feita, tenho por preclusa a oportunidade dos Requeridos se 

manifestarem a esse respeito e por desnecessária a renovação do ato 

pericial. Logo, REVOGO o item “IV” da decisão de fls. 452 e a decisão de 

fls. 502, em face da perícia já realizada nos autos (fls. 153/164 e 

215/217).

DA DEMARCAÇÃO

82. Pois bem, consta do Laudo Pericial de fls. 153/164 que feita a 

verificação e cronologia da expedição dos TDP – Títulos Definitivos de 

Propriedade, o Lote “Angico Velho”, que se refere a uma área de 371 

hectares, com TDP expedido em 07.08.1947, sem Transcrição Imobiliária 

correspondente, sofre uma superposição parcial do Lote “Nova Roma”, 

correspondente a 77hectares e 1000m².

83. O Lote “Nova Roma”, origem do imóvel dos Autores, com área de 375 

hectares, com TDP – Título Definitivo de Propriedade expedido em 

05.08.1963, com Transcrição Imobiliária nº. 8.076, de fls. 208, do Livro 3-L, 

por sua vez sofre superposição, numa faixa de 112 hectares e 2000m², 

do Lote “Angico Novo”, que possui área de 200 hectares e teve o seu TDP 

– Título Definitivo de Propriedade expedido em 06.05.1965, com 

Transcrição Imobiliária nº. 9.691, de fls. 45, do Livro 3-O.
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84. Em casos de superposição de áreas, é prudente que se leve em 

consideração a melhor posse ou o registro mais antigo, que por certo ao 

preceder o título seguinte, tem sobre este prioridade e preferência, 

conforme determinam os princípios da prenotação, da anterioridade 

registral, da continuidade e da unicidade dos registros públicos (lei nº. 

6.015/73).

85. Diz-se que está prenotado o título quando lançado no Livro de 

Protocolo do Cartório de Registro de Imóveis recebe o respectivo número 

de ordem. Este número ou prenotação determina a prioridade do registro 

deste título e, por conseguinte, a preferência dos direitos reais (Princípio 

da Prenotação).

 86. A prioridade é garantida pela ordem cronológica de apresentação e 

beneficia aquele que primeiro apresentou seu título, a fim de que tenha 

preferência do registro e dos direitos reais oponíveis a terceiros (Princípio 

da Anterioridade).

87. É com base nestes princípios registrais que se determina o 

imprescindível encadeamento entre os assentos e anotações pertinentes 

a um determinado imóvel e às pessoas nele referidas, a fim de se formar 

uma regularidade ininterrupta e constante de todas as titularidades 

jurídicas do imóvel (Princípio da Continuidade).

88. Além disso, cada imóvel deve corresponder a um único título ou 

matrícula e cada matrícula a um único imóvel, de modo que um mesmo 

imóvel não pode ser protegido por duas matrículas diferentes e nem uma 

matrícula poderá proteger ao mesmo tempo dois imóveis distintos (Princípio 

da Unicidade).

89. Também privilegiando o melhor título ou melhor posse são os 

ensinamentos insculpidos no Código Civil de 2002, senão vejamos:

“Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de 

qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu 

confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a 

aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, 

repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas 

despesas.

§ 1o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como 

sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, 

presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários 

confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes 

da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua 

construção e conservação.

§ 2o As sebes vivas, as árvores, ou plantas quaisquer, que servem de 

marco divisório, só podem ser cortadas, ou arrancadas, de comum acordo 

entre proprietários.

§ 3o A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de 

animais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem 

provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a 

concorrer para as despesas.

Art. 1.298. Sendo confusos, os limites, em falta de outro meio, se 

determinarão de conformidade com a posse justa; e, não se achando ela 

provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os 

prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um 

deles, mediante indenização ao outro.

90. No caso dos autos, foi apurado por ocasião da perícia técnica 

realizada (fls. 154/164) que a área dos Autores, proveniente do Lote 

“Nova Roma”, sobrepõe uma parcela do Lote “Angico Velho”, que segundo 

o laudo pericial, apesar de ter seu TDP – Título Definitivo de Propriedade 

expedido em momento anterior, qual seja, 07.08.1947, não possui 

Transcrição Imobiliária.

91. Além disso, em análise conjunta do mapa elaborado pelo perito às fls. 

165, com o mapa colacionado pelo Autor às fls. 58, a área em que o Lote 

“Nova Roma” se sobrepõe ao Lote “Angico Velho” pertencia à época ao 

Sr. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA que, uma vez chamado aos autos, 

entabulou acordo com os Demandantes (fls. 260/261).

92. O citado acordo foi devidamente homologado e culminou na extinção 

do feito em relação ao Sr. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (fls. 260). 

Portanto, inexiste litigio a respeito desta área.

93. Assim, tendo em vista o acordo realizado entre as partes, o Requerido 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA abriu mão de qualquer discussão 

acerca da linha que se pretende demarcar e, portanto, não há que se falar 

na melhor posse do título mais antigo, devendo prevalecer os marcos do 

Lote “Nova Roma”, conforme delineados pelo perito em seu laudo (fls. 

154/164) e demonstrados no mapa de fls. 165, como sendo de 

propriedade dos Requerentes.

94. No que concerne à sobreposição do Lote “Angico Novo” sobre o Lote 

“Nova Roma”, em área correspondente a 112 hectares e 2000m², 

percebe-se que ambos possuem títulos prenotados no Registro de 

Imóveis.

95. Neste caso, porém, há que se levar em conta a data do título mais 

antigo, que no caso corresponde ao Lote “Nova Roma”, com TDP – Título 

Definitivo de Propriedade expedido em 05.08.1963, com Transcrição 

Imobiliária nº. 8.076, às fls. 208, do Livro 3-L, do qual se origina as terras 

dos Autores. Fato que torna evidente a prevalência do direito dos 

Demandantes (Lote “Nova Roma”) em detrimento dos Demandados (Lote 

“Angico Novo”) cujo título de origem é posterior uma vez que expedido em 

06.05.1965, com Transcrição Imobiliária nº. 9.691, de fls. 45, do Livro 3-O.

96. Não bastasse isso, é importante salientar que os Demandados ALCY 

BORGES LIRA e Espólio de MARILEIDE SILVA LIRA, representado pelos 

herdeiros, também firmaram acordo com os Autores, no intuito de resolver 

a lide em seu desfavor.

97. O citado acordo, também foi devidamente homologado às fls. 630 e 

637, dando fim ao processo com relação a tais Demandados.

98. Os demais Requeridos, considerados revéis no curso da ação, 

OTÁVIO MACIEL, WILDA BARROS DA SILVA ou ZILDA BARROS DA 

SILVA, JOSÉ RIBEIRO FREITAS e MONZAR B. DE PAULA estavam 

devidamente representados por Curador Especial, que num primeiro 

momento mostrou concordância com o Laudo Pericial (fls. 226/226vº) e, 

posteriormente, ao ser intimado sobre a possibilidade de julgamento do 

feito, nada requereu (fls. 647 e 650). Fato que também demonstra a sua 

concordância tácita com os documentos de prova até então acostados 

aos autos.

99. Logo, tornaram-se incontroversos os fatos alegados pela parte Autora 

e os limites delineados pelo perito em seu Laudo de fls. 154/164, ilustrados 

no mapa de fls. 165, que devem ser utilizados para a Demarcação, ora 

pretendida.

DA REIVINDICATÓRIA

100. Com relação ao pleito reivindicatório após a demarcação, sabe-se 

que a ação reivindicatória “é a ação real que compete ao titular do domínio 

para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido”. 

(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos Reais. 9ª ed., Ed. Atlas, São Paulo: 

2009, p. 225).

101. A ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor, contra 

o possuidor não proprietário e encontra-se prevista no caput do art. 1.228 

do Código Civil.

102. Além disso, a ação reivindicatória possui como pressupostos de 

admissibilidade, a titularidade do domínio, a individualização do bem 

reivindicado e a posse injusta do réu (AC nº. 64771/2011 – TJ/MT).

103. Outrossim, na ação reivindicatória que se funda no domínio, caso a 

parte adversa também apresente, em defesa, algum título de propriedade, 

torna-se necessária a análise do pedido com base no título apresentado, 

haja vista, que, em havendo conflito, caberá ao julgador analisar e 

resolver a questão considerando o aspecto do “melhor título”.

104. Outrossim, o conceito de posse injusta, no caso de pretensões 

reivindicatórias, não se dessume única e exatamente do art. 1.200, do 

Código Civil/2002, isto é, prescinde de violência, precariedade ou 

clandestinidade.

 105. Na ação reivindicatória, o sentido de posse injusta torna-se mais 

amplo, pois caso considerarmos que a posse de boa fé possa excluir ou 

culminar pela improcedência da petitória, estaríamos praticamente 

excluindo o domínio. Contudo, é imperioso reconhecer que mesmo a posse 

de boa fé deve ceder espaço ao domínio, em especial na ação específica 

que o defende.

106. Sobre o tema, assim ensina a jurisprudência:

“A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não 

possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. 

O conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, 

precariedade ou clandestinidade, e configura-se meramente pela 

demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro 

que justifique juridicamente sua ocupação. [...]” (TJSC - AC n. 

2009.039149-6, de Criciúma, Relator: Des. Fernando Carioni, J. 

12/11/2009) (Ap. Cível n. 2012.022764-1, de São João Batista, rel. Des. 

Jaime Ramos, j. em 14-6-2012).

107. É certo, ainda, que os Requeridos não se desincumbiram do ônus da 

impugnação específica concernente aos documentos comprobatórios da 

propriedade acostados pelos Autores.

108. Ademais, houve concordância dos Requeridos com o laudo pericial 
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acostado e com as delimitações ali existentes. Logo, o pleito reivindicatório 

merece acolhimento.

109. Desta feita, a procedência do pleito, tal como formulado na inicial e 

respeitados os limites traçados no Laudo pericial de fls. 154/165, é medida 

que se impõe.

DISPOSITIVO

110. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

Demarcatória, conforme pleiteado na peça inaugural e DETERMINO o 

avivamento dos marcos divisórios entre os imóveis das partes, 

observando-se os limites traçados pelo Laudo Pericial de fls. 154/164, 

devidamente ilustrados nos mapas de fls. 165 e 58 dos autos, nos termos 

do art. 569 e ss., do CPC/2015.

111. Por consequência, JULGO PROCEDENTE a pretensão reivindicatória 

deduzida na inicial, a fim de restituir aos Autores, caso esbulhados, o 

domínio e a posse do imóvel em comento, respeitados os limites acima 

delineados, no prazo de 15 (quinze) dias, por ficar sobejamente 

demonstrada a propriedade e acolhido o pleito demarcatório dos Autores. 

Saliento que a área correspondente aos demais imóveis DEVERÁ ter 

averbada a redução respectiva, conforme linha demarcatória, ora 

acolhida.

112. Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC/2015.

113. CONDENO os Requeridos no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, 

CPC/2015, devendo este ser corrigido pelo IPCA.

114. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado para 

Demarcação e PROCEDA-SE às devidas anotações no CRI - Cartório de 

Registro de Imóveis local, satisfeitas as obrigações fiscais.

115. Após, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

 116. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 647-64.2004.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287036 Nr: 11244-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Barsil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Pereira Melo, Maria da Cruz Souza 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:41809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283153 Nr: 8980-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Sehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Dunck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270366 Nr: 1257-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE MARIA ARRUDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228740 Nr: 8213-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 
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possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266404 Nr: 17003-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impacto Automação e Informática Ltda Me, 

Jackson Araujo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284283 Nr: 9652-22.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274884 Nr: 4017-60.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Moraes Amorim - 

OAB:E-19676/ MT, PABLO CARVALHO DE FREITAS - OAB:17.934/GO

 Vistos.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 57/58, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência 

de honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor 

da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228969 Nr: 8389-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 3905-09.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Vicuna Marques Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158461 Nr: 11087-75.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovêncio Correia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do documento de fls. 120, INTIME-SE a parte Exequente para o 

integral cumprimento das determinações contidas às fls. 116.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 579 Nr: 265-86.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do 

Araguaia - UNIVAR, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler, Espólio de 

Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 54-36.1984.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIAI & OTIAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Abbud - OAB:29.008 

OAB/RS, OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:18061, Sergio Martins de 

Macedo - OAB:51.674B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos

1. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em 

favor do exequente, devendo ser observado que a conta indicada 

anteriormente não esta regular para o depósito dos valores, ou seja, deve 

ser indicada uma conta bancária adequada.

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283965 Nr: 9444-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teto Engenharia E Construções Ltda, Lincoln 

Heimar Saggin Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - 

OAB:24607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o Exequente abriu mão do pedido de Danos Morais 

que, eventualmente, será pleiteado em ação própria, torna-se cabível a 

modificação do rito processual para o Executivo, conforme requerido às 

fls. 77/78.

2. Desta feita, REVOGO o despacho de fls. 69.

 3. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

4. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 5. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

6. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

7. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

8. DEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, 

CPC/2015.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291152 Nr: 13691-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Carlos Honório

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Danielle Magalhães Vilela - 

OAB:19108/O, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara, de acordo com as competências de 

cada um, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

 2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241390 Nr: 223-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 92, uma vez que não foi comprovado pela 

parte Autora que se esgotaram as possibilidades de localização da parte 

Executada.

 2. Ademais, tendo em vista que cabe à parte Exequente promover a 

citação do Executado (art. 240, §2º, CPC/2015), INTIME-SE-A para que 

promova a citação do Devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito e consequente extinção da 

ação, nos moldes do disposto no art. 485, III, §1º, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261530 Nr: 13943-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres, Eleandro 

Antonio Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 
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legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197833 Nr: 2398-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Silva Junior - Industria e Comércio - ME, 

Priscila Barreto Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl.136 e, via de consequência, DETERMINO a 

CITAÇÃO dos Executados por meio de CARTA VIA CORREIOS - AR/MP, 

nos termos da decisão de fl.18, observando-se os endereços contidos 

nos extratos de fls.128/129.

2. Em caso de diligência negativa, DEFIRO desde já o pedido de fls.134 e 

DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL dos Executados, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, com fundamento no art.257, do CPC.

3. Após, verificado o não comparecimento dos mesmos nos autos, 

NOMEIO a Defensoria Pública Estadual como curadora especial dos 

Executados, a fim de assegurar-lhes a defesa, pelo prazo legal, 

consoante disposto no art. 72, II, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81966 Nr: 5257-36.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Hernandez, Maria Cristina Soenz 

Hernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 VISTOS.

1. Tendo em vista que cabe à parte Exequente efetuar tais diligências, 

INDEFIRO o pedido de fls. 142.

2. INTIME-SE a parte Exequente para que forneça a exata localização do 

imóvel Matriculado sob o nº. 47.855 do Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar o devido 

prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIME-SE a parte Exequente 

para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165229 Nr: 7231-69.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. H. Manganote Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156069 Nr: 8272-08.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista que a presente Execução foi extinta por força da 

sentença proferida nos autos de Embargos à Execução – Cód. 170440 

(apenso), REVOGO o despacho de fls. 79.

2. Diante do lapso temporal já transcorrido desde a petição de fls. 77, 

INTIME-SE o Exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo obedecer aos 

requisitos do art.524, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205153 Nr: 6679-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecido Gomes da Silva, Priscila 

Assencio da Silva, Veridiana Assencio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$90,00 (noventa reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179472 Nr: 1467-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Lina Souza Santos - ME, Luzia Lina 

Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169362 Nr: 1418-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Pereira de Siqueira Oliver, Adelmo 

Henrique Oliver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 
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intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94502 Nr: 8297-89.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdalla e Pires Ltda, Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 4332-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luma Beatriz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79698 Nr: 3129-43.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Adamo de Carvalho, José Carlos 

Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação dos executados, na pessoa de seus procuradores, acerca da 

penhora realizada nos autos, nos termos do despacho abaixo transcrito:

Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 172, conforme requerido.

2. PROCEDA-SE à penhora do imovel oferecido em hipoteca de 4º grau 

(fls. 10 e 172vº), bem como OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Paranatinga/MT, para as providências cabíveis.

3. INTIME-SE os executados para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, nos terms do art. 841, §1º, CPC/2015.

4. Decorrido o prazo voltem-me concluso para deliberação acerca da 

avaliação do imóvel penhorado.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268648 Nr: 49-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275364 Nr: 4326-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaciene Lima dos Santos, Orlando Glazito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19842 Nr: 209-77.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano 

em 06/09/2017, a fim de que o Exequente localizasse bens penhoráveis do 

Devedor, consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.156)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo de 

suspensão e que a parte Credora foi devidamente intimada e não indicou 

bens penhoráveis do Executado, DETERMINO o arquivamento dos autos e 

o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, com 

fundamento no art.921, §2º e 4º, do CPC. (fls.157 e 159)

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94184 Nr: 7963-55.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdalla e Pires Ltda, Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29832 Nr: 637-88.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Lincoln de Campos, Jair José Cardoso, 

Cooperativa de Crédito Rural de Barra do Garças - 26.533.836/0001-45

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

ROSELMAR VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FIRMINO GOMES 

BARCELOS em face de DAVID LINCOLN DE CAMPOS, JAIR JOSÉ 

CARDOSO E COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE BARRA DO GARÇAS

2. Em manifestação retro a exequente informa o pagamento integral do 

débito e requer a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC/2015.

6. CONDENO a parte executada no pagamento das custas e despesas 

processuais.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99028 Nr: 4034-77.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Fortaleza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena Gurgel Prado - 

OAB:75401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10.121/MT

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 583, uma vez que referida diligência se trata de 

ônus afeto à parte interessada, não incumbindo ao Poder Judiciário 

diligenciar nesse sentido.

2. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191085 Nr: 11091-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Madre Marta Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Em cumprimento à determinação de fl. 279, item 3, impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte executada, na pessao de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme 

cálculo apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência 

de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor 

da execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170440 Nr: 2804-92.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Tomain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco De Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Exequente para que se manifeste acerca dos documentos 

de fls. 258/259, bem como do adimplemento do débito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de concordância tácita.

2. Expeça-se o necessário. Intim-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81750 Nr: 5037-38.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Cesar Nunes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/001-99, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora e 

requerida, via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) 

dias, sobre a petição e documentos juntados às fls. 548/557.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158588 Nr: 11267-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOC, WC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV, CPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl.557. EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente 

para a liberação dos valores bloqueados via Bacenjud, fl.552.

2.FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente apresentar planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender cabível.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162577 Nr: 3835-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz, Nadi Terezinha Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA, Terezinha Castilho 

dos Santos, MUHAMAD NAYEF MUHAMMAD LEMUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Em cumprimento à determinação de fl. 74, item 4, intima-se a parte 

executada para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 847 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 684 Nr: 243-28.1995.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Presidente Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Estrela de Móveis e 

Eletrodomésticos, Daes Sad Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj Abdallah 

Iah Awwad, Imobiliária Dinâmica Ltda, Kifaya Abdallah Osman Mohamad, 

Estrela Distribuidora de Eletrodomésticos Ltda, Omar Said Abdalla Awwad, 

Rugaia Abdelmagid Ali Zaben, Mohamad Faruk Said, Wahib Faruk Said, 

Firas Omar Said, Aiham Faruk Said, Bilal Daes Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUBER PIRES PIMENTEL - 

OAB:46206, Cláudio da Silva Ferreira - OAB:32958/GO, Dennis 

Machado da Silveira - OAB:MT 5.752, Marcos José de Jesus Porto 

- OAB:18425/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO

 Vistos.

1. Considerando que as partes são maiores capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

2.217/2.219, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

2. Por consequência, SUSPENDO o processo, pelo prazo de 05 (cinco) 

meses, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35707 Nr: 621-03.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A - 

03.467.321/0001-99

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE FÁTIMA BATISTA CABRAL - 

058.004.448-38

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

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145, Pascoal Lopes Bento - OAB:MT 5.769, Rubens Bortoli 

Junior - OAB:5.620-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196669 Nr: 1604-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxi Revendedora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Barbosa Oliveira - 

OAB:24875/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão 

Júnior - OAB:19.113

 Vistos.

1. Verifica-se que o Executado foi intimado para indicar bens passíveis de 

penhora ou comprovar a inexistência de bens, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme se vê às fls.121 e 124.

2. No caso, observa-se que a conduta omissiva do Executado acerca do 

comando judicial determinado à fl.121 configura ato atentatório da 

dignidade da justiça, consoante disposto no art.774, V, do CPC.

3. Diante disso, CONDENO o Executado no pagamento de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, a qual 

deverá ser revertida em proveito do Exequente, com fundamento no 

parágrafo único, do art.774, do CPC.

4. INTIME-SE o Exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que proceda 

com a atualização do cálculo do débito exequendo nos termos 

supracitados e que promova o regular processamento dos autos, no que 

tange aos atos expropriatórios, sob pena de extinção.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161129 Nr: 1961-64.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rosalvo Nogueira de Moraes, Amélia de 

Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adauto José Ribeiro, Irene Maria 

das Graças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

acoste aos autos a planilha de cálculo atualizada, nos termos do art.798, I, 

“b”, do CPC/2015, sob pena de extinção.

2. Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de 

fls.231/232.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 2827-33.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Rodo Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 350, e conforme petição do perito 

nomeado à fl. 400, impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes 

sobre a perícia designada para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:00 

horas (horário oficial de Mato Grosso), a ocorrer nas dependências do 

fórum de Barra do Garças, onde o perito e sua equipe se deslocarão para 

a área objeto dos trabalhos. As partes deverão comparecer, caso 

queiram, com seus assistentes técnicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227435 Nr: 7311-91.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA TRANSPORTES E 

MECANICA ME, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Patrícia 

Biondo - OAB:51346/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 SENTENÇA.

1.Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de JOÃO BATISTA 

DA SILVA TRANSPORTES E MECANICA-ME e JOÃO BATISTA DA SILVA.

 2. À fl. 90 o exequente informa o pagamento integral do débito e requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 90, o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo Executado, que cumpriu integralmente o acordo pactuado com 

o Exequente.

5. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelo executado.

7. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156224 Nr: 8460-98.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Jajá Sousa Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Seguros e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Elizabete Fátima Flores - OAB:MT 9.168, 

Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7.670-OAB/MT

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano 

em 06/09/2017, a fim de que o Exequente localizasse bens penhoráveis do 

Devedor, consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.156)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo de 

suspensão e que a parte Credora foi devidamente intimada e não indicou 

bens penhoráveis do Executado, DETERMINO o arquivamento dos autos e 

o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, com 

fundamento no art.921, §2º e 4º, do CPC. (fls.157 e 159)

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219798 Nr: 2699-13.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Felizarda de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 10h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191929 Nr: 11661-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma de Sousa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Verifica-se que as partes foram devidamente intimadas para 

manifestarem-se acerca da prova pericial produzida à fl.108, no entanto, 

apenas a parte Requerida manifestou concordância com a prova 

produzida em fls.217/219, permanecendo inerte a Autora, conforme se vê 

através das certidões de fls. 221 e 224.

2. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo pericial de fls.108, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por ausência de irregularidade processual, 

declaro o feito SANEADO.

 3. Ainda, constata-se que o feito encontra-se pronto para ser julgado, 

não carecendo de produção de outras provas, consoante dispõe o art. 

355, I, do CPC.

4. Diante disso, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229780 Nr: 8931-41.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinelli Ribeiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 
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Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 7769-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Campos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 09h30min (HORÁRIO DEMATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265081 Nr: 16220-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laila Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 09h45min (HORÁRIO DEMATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280846 Nr: 7688-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Roberto Pereira de Brito Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 09h15min (HORÁRIO DEMATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243709 Nr: 1871-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:

 Vistos.

 1. Considerando a realização do Mutirão de Conciliação das Ações de 

Cobrança Seguritária - DPVAT, DEFIRO o pedido de fl.130, e por 

consequência, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2.Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250001 Nr: 6175-25.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 10h00min (HORÁRIO DEMATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275298 Nr: 4278-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hitalo Hudson Pereira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SEVERINO NUNES 

PARREIRA - OAB:18.718, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 

8506-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 08h45min (HORÁRIO DEMATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.
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3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178625 Nr: 582-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Admilson 

Resende Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7.832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CUMPRA-SE a decisão de fls. 117, item 2.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 5454-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leyllianne Cristina Ramos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 

10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 09h00min (HORÁRIO DEMATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74437 Nr: 7476-56.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do Garças, 

Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. dos Santos Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sthephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 Vistos.

 1. Considerando que a parte exequente encontra-se diligenciando no 

sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o 

pedido de fl. 209.

 2. Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 90 

(noventa) dias, conforme pleiteado.

 3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação do Exequente, 

INTIME-SE-O para que promova o andamento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 4. Decorrido o prazo a que se refere o item 3, e permanecendo a parte 

autora inerte, desde já, DETERMINO sua intimação pessoal para que 

promova o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 5. Após, cumpridas todas as determinações, VENHAM-ME conclusos 

para as devidas deliberações.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167859 Nr: 10740-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Paiva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Fabio de Toledo Eichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Paiva Pinto - 

OAB:6.220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnatan Alves Barbosa - 

OAB:14457/MT

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de isenção de custas processuais (fl. 133), uma 

vez que a parte não comprova nos autos a situação de hipossuficiência, 

deixando de instruir o feito com os documentos hábeis à comprová-la.

2. Ademais, verifico que tal pedido já foi analisado em momento pretérito, 

onde também foi indeferido (fls. 132), tendo em vista a sentença de fls. 

127/128 já ter transitada em julgado, formando assim a coisa julgada 

material , não cabendo mais discussão.

 3. Sendo assim, INTIME-SE a parte Executada para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Recolhhidas as custas, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161955 Nr: 2964-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as frustradas tentativas de citação do executado, 

conforme fls. 50, 74 e 107, DEFIRO o pedido de citação por edital (fls. 

154/155), com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 

256, II, do CPC/2015.

2. Decorrido prazo para defesa, sem apresentação de contestação, 

desde já DECRETO a sua revelia e NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca como Curador Especial para contestar a ação no prazo legal.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81239 Nr: 4595-72.2008.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se a decisão proferida à fl.168.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243541 Nr: 1750-52.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 
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procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 1013-64.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inah Naya Ribeiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 336).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290602 Nr: 13376-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, para que o 

Requerente junte aos autos a notificação extrajudicial que comprove a 

mora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

sob pena de indeferimento da inicial.8. RETIFIQUE-SE a capa dos autos, 

com atualização do sistema Apolo, passando então o valor da causa a 

corresponder a soma das parcelas VENCIDAS E VINCENDAS, 

totalizando-se o montante de R$ 13.860,53, e o Requerido intimado para 

que recolha eventuais custas remanescentes.9.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 4797-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial. Se, no cumprimento da 

determinação supra, a parte requerer desentranhamento para nova 

diligência ou a expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, 

desde que haja prazo suficiente para o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206371 Nr: 7367-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239295 Nr: 15724-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Colombo Miranda Noleto, Elvis 

Carlos Bueno Noleto, Nazareth Pauline Bueno Noleto, Aline Bueno Noleto 

Teichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220177 Nr: 2933-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 
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do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Michael Wanderley Mallmann Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSCIENTE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Leonardo Costa Araújo 

- OAB:18207-GO, RODRIGO VIANA FREIRE - OAB:17412

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o acordo de fls. 191/193 é expresso quanto à 

liberação dos valores constritos nos autos em favor da Demandada (fls. 

193), DEFIRO o pedido de fls. 202/203, conforme requerido.

2. PROCEDA-SE à liberação dos valores constritos e vinculados aos 

autos, em favor da parte Requerida, observando-se a conta bancária 

indicada às fls. 202.

3. Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações devidas.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242139 Nr: 806-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 VISTOS.

1. BANCO BRADESCO S/A postula a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4°, do Decreto-Lei 

nº 911/69, conforme petição de fls. 56/57.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Compulsando os autos, entendo que estão presentes os requisitos 

legais, pois, conforme certidão de fl. 38, o bem pretendido não foi 

encontrado, tendo sido alienado pelo Executado. Assim, com fundamento 

no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.

4. Proceda a Secretaria às necessárias anotações, inclusive no 

distribuidor, e retifique a autuação e registro cartorário.

5. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

6. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

7. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

8. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

9. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176149 Nr: 10070-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eliel Reis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, THIAGO QUEIROZ DA SILVA - OAB:, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora, para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176290 Nr: 10242-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Willians & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaubia Rocha Barbosa Relvas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Relvas - OAB:MT 

5.191-B

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219704 Nr: 2625-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiber Fernando Nunes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170433 Nr: 2796-18.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ely Cruvinel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Carlos Cunha Moni
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria de Melo Santa Cruz 

Mesquita - OAB:15.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor. Artigo 1.238: “Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a 

concessão de suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 

convenção das partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do 

Código de Processo Civil). Também independerá de despacho a 

concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano nos feitos de 

Execuções Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80). Parágrafo único. Concedida 

a suspensão do processo e decorrido o prazo, intimar a parte a praticar 

as diligências necessárias (dar andamento ao feito), em 05 (cinco) dias. 

Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da intimação, sem manifestação, intimar 

a parte interessada pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286843 Nr: 11136-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wmagney Rosa de Oliveira Silva, Crislaine 

Marreiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225149 Nr: 5976-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 27.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.28.CONDENO a Embargante no pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC. Considerando 

que a Embargante é beneficiária da justiça gratuita, SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da Embargante (art. 

98, §3º, CPC).29.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.30.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286893 Nr: 11169-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alail Cristina Abadia Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Golden Negócios Imobiliários Ltda, Davi 

Gonçalves & Cia Ltda, Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de suspensão dos pagamentos e do procedimento de transmissão 

da propriedade.12.CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na 

inicial, e INTIME-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO)13.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 

8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.14.Não havendo a composição 

ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência 

terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3º, CPC/2015.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258438 Nr: 11787-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Caroline de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:OAB/MT20659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento do feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com fulcro no art. 485, 

III, do CPC.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239295 Nr: 15724-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Colombo Miranda Noleto, Elvis 

Carlos Bueno Noleto, Nazareth Pauline Bueno Noleto, Aline Bueno Noleto 

Teichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Do compulsar dos autos, verifica-se que foi suspenso o andamento do 

feito em virtude da morte do Requerido, conforme determinação de fl. 57.

2. Contudo, às fls. 58/59, o Autor peticionou requerendo a habilitação dos 

sucessores do Requerido.

3. Desta feita, em apreciação ao petitório de fls. 58/59, DEFIRO a 

sucessão processual do Requerido, em razão de seu óbito (fl. 60), pelos 

seus herdeiros necessários, sendo estes, Elvis Carlos Bueno Noleto, 

Nazareth Pauline Bueno Noleto e Aline Bueno Noleto Teichmann, para 

desde já, figurarem no polo passivo da presente demanda, nos termos do 

art. 110 do CPC/2015.

4. Faça-se constar a referida substituição no sistema Apolo e retifique-se 

a capa dos autos.

5. CITE-SE os sucessores do Requerido, no endereço declinado nas fls. 

58, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

 6. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 
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aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

7. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286843 Nr: 11136-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wmagney Rosa de Oliveira Silva, Crislaine 

Marreiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.10. CITEM-SE os Requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 

2018, ÀS 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)11.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.12.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16651 Nr: 1816-96.1998.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias, Elisabeth Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Lilian Limongi de 

Freitas, Peugeot do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RAMOS DE 

CARAVALHO - OAB:86.289, FLAVIA PEREIRA DE MORAIS - 

OAB:300.309, GABRIELA DE PAIVA LEITE DIAS - OAB:156.729

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283881 Nr: 9399-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adma Marques Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Tavares Marques, Município de Barra 

do Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação.

2. Após, voltem-me concluso para análise do pedido de tutela de urgência.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173192 Nr: 6358-35.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Alves Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 6358-35.2013.811.0004, 

Protocolo 173192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179545 Nr: 1527-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Alves Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 1527-07.2014.811.0004, 

Protocolo 179545, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189669 Nr: 10030-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario da Secretaria de Administração de 

Mato Grosso, Governador do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672, Welinton 

Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14.005-MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10030-17.2014.811.0004, Protocolo 189669, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267809 Nr: 17875-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Micheli de Melo Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 17875-95.2017.811.0004, 

Protocolo 267809, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261360 Nr: 13839-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME, Pedro José 

Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAICON PEDRO 

DUARTE DE MORAES, para devolução dos autos nº 

13839-10.2017.811.0004, Protocolo 261360, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 4438-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, 

Nilton César Sentinello, Micheli de Melo Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 4438-84.2017.811.0004, 

Protocolo 247282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286070 Nr: 10689-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correa Cação 

Bueno, Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Marilia 

Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 10689-84.2018.811.0004, 

Protocolo 286070, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286071 Nr: 10690-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correa Cação 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 10690-69.2018.811.0004, 

Protocolo 286071, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290241 Nr: 13160-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda - Elettrokasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER FLEX ESTOFADOS DO BRASIL EIRELI, 

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:32958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada para cancelar o protesto efetivado pelo 

instrumento 200777, apresentado em 23 de julho de 2018, protestado em 

30 de julho de 2018, protocolo 445307, espécie duplicata mercantil, no 

valor de R$ 8.085,00, título nº 00003550/3, conforme fl. 18 e, 

consequentemente, DETERMINO seja expedido ofício ao Cartório de 2º 

Ofício de Barra do Garças/MT, com ordem de efetivar o cancelamento do 

protesto, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos arts.139, IV, 297 e 536, §1º, 

todos do CPC/2015. 9.CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado na 

inicial, e INTIMEM-SE para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 30 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).10.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.11.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 12.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178209 Nr: 45-24.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pires Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV Construtora e Empreendimentos Ltda Me, 

Willian Campolongo Rocha, Anderson Teotônio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Vistos.

1. Com arrimo no art. 477, §2º, do CPC/2015, INTIME-SE o perito para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, preste os esclarescimentos necessários 

conforme as dúvidas apresentadas pelas partes às fls. 264/271.

2. Com a resposta do perito, ITIMEM-SE as partes para que dela se 

manifestem, também no prazo de 05 (cinco) dias.

 3. Após, venham-me os autos conclusos.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169936 Nr: 2175-21.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Magdo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco 

Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 
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Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prata Campos - 

OAB:156844, Eduardo Chalfin - OAB: MT20.332-A, Thiago Mahfuz 

Vezzi - OAB:18017/A

 38.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora, resolvendo o mérito na forma 

do art. 487, I, CPC/2015. 39.Considerando a sucumbência, CONDENO o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que FIXO em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 

85, §§ 2º e 8º c/c art. 86, ambos do CPC/2015. Tais verbas ficam sob a 

condição suspensiva de exigibilidade, visto ser o autor beneficiário da 

gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015), fl. 40.40.Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE 

com as cautelas de praxe.41.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271257 Nr: 1779-68.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 62/90, são 

tempestivos. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292149 Nr: 14264-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo que consta nos autos, DEFIRO o pedido 

liminar de interdito proibitório em favor do requerente, possibilitando-lhe o 

imediato retorno à área arrendada. 19.Para o caso de descumprimento 

pelo requerido, FIXO multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).20.CITE-SE o 

Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência 

de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 

2019, às 13h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 21.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.22.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 23.CUMPRA-SE 

SERVINDO CÓPIA DESSA DECISÃO COMO MANDADO PROIBITÓRIO. 

5.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281220 Nr: 7855-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano de França Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 Vistos.

 1. Ao considerar que a parte requerida não concordou com o pedido de 

desistência formulado pelo autor, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação/reconvenção apresentada às fls. 

29/36, sob pena de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos para fins do art. 357, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164086 Nr: 5812-14.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mauricio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, 

Hermedes Pereira Perez - OAB:12065, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299.951, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT, Roberto Cesar Scacchetti de Castro - 

OAB:238294/SP, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 Vistos.

 1. Aportados aos autos neste juízo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

2. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236699 Nr: 13942-51.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcely Longo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE a determinação retro, procedendo-se a transferência da 

importância depositada nos autos (fls. 77 e 68) na conta bancária disposta 

às fls. 83.

 2. Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.

3. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85283 Nr: 8456-66.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, João Evangelista 

Gonçalves, Dorivaldo Cardoso, Helena Costa Jacarandá, Alicanor Martins 

de Oliveira, Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Dorivaldo Cardoso - OAB:2091, Mauricio 

Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571

 8.Tendo em vista que a decisão de fls. 377/379 ordenou a intimação das 
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partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados e, não 

consta nos autos o cumprimento desta decisão, DETERMINO a intimação 

do autor para que fale acerca dos cálculos de fls. 382/382v, no prazo de 

05 (cinco) dias. Com a manifestação do autor, INTIME-SE o executado para 

que diga sobre ela, também no prazo de 05 (cinco) dias. 9.Cumpridas as 

determinações ou mantendo-se inerte o autor, venham-me 

conclusos.10.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179609 Nr: 1586-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hyngrethy Dinamar Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 8.Logo, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.9.Ainda, 

DETERMINO que sejam expedidos ALVARÁS DE LEVANTAMENTO DE 

NUMERÁRIOS conforme os cálculos apresentados pelo Sr. Contador 

Judicial à fl. 342, quais sejam: a) em favor do executado, a quantia exata 

de R$ 2.825,42 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois 

centavos), na conta bancária informada às fls. 346/347 e; b) em favor do 

exequente, o valor remanescente na conta disposta à fl. 229.10.Custas 

pelo executado. 11.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52958 Nr: 1761-04.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weringthonn Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Matias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido por Weringthonn Cardoso 

de Souza em face de Antônio Matias Pereira.

2. Às fls. 286, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

3. Após, os autos foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº 

09 TJMT – TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência das 

Varas Cíveis desta Comarca.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar o esgotamento do prazo da suspensão determinada, 

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, trazendo 

aos autos planilha de seu crédito atualizada, bem como requer as medidas 

que entender necessárias a satisfação da execução, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC/2015).

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67608 Nr: 1145-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lourenço Zamonaro - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Lamounier Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido por Pedro Lourenço 

Zamonaro –ME em face de Construtora Lamounier Ltda - ME.

2. Às fls. 180, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 03 

(três) anos, sem baixa na distribuição.

3. Após, os autos foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº 

09 TJMT – TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência das 

Varas Cíveis desta Comarca.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar o esgotamento do prazo da suspensão determinada, 

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, trazendo 

aos autos planilha de seu crédito atualizada, bem como requer as medidas 

que entender necessárias à satisfação da execução, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC/2015).

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178735 Nr: 719-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Paulino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:OAB/MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 VISTOS

1. Trata-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Primavera do 

Leste, com a finalidade de proceder à avaliação e venda judicial de 02 

(dois) imóveis.

2. A parte exequente requer a devolução da presente missiva ao Juízo 

deprecante, tendo em vista que o Leilão Eletrônico dos bens do executado 

obteve resultado negativo e já foi realizado novo pedido nos autos de 

origem.

 3. Frente ao exposto, DETERMINO a devolução da presente carta à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282985 Nr: 8876-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. O autor requer à fl. 26 a suspensão do processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias, tendo em vista que as partes se encontram em tratativas de 

acordo.

2. DEFIRO o pedido retro e determino a suspensão do feito, a fim de 

possibilitar eventual acordo entre as partes.

 3. Decorrido o prazo aludido, INTIME-SE a parte autora para manifestação 

nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 

485, III, do CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200826 Nr: 4282-67.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT Global Village Telecon
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513, MÔNICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de indenização movida por Ricardo Miranda de 

Andrade em face de GVT Global Village Telecon.

2. O feito foi sentenciado ás fls. 24/26. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso deu provimento ao recurso do autor para majorar a 

condenação da indenização (fls. 168/171)

3. Após, os autos foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº 

09 TJMT – TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência das 

Varas Cíveis desta Comarca.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Aportados os autos neste Juízo, INTIMEM-SE as partes para darem 

prosseguimento no feito, bem como requer o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC/2015).

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278806 Nr: 6489-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jatenil Almeida de Sousa, Matheus Passos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Noronha Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida de ação de exigir contas movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. O feito foi distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca (fls. 37)

3. Às fls. 43, a inicial foi recebida pelo rito comum. Designou-se audiência 

de conciliação e foi determinada a citação do requerido.

 4. Após, os autos foram remetidos a Esta Vara em razão da Resoluçaõ nº 

09, TJMT- TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou as competências 

das Varas Cíveis de Barra do Garças (fls. 47).

5. Recolhimento da diligência destinada ao Sr. Oficial de justiça juntada às 

fls. 49.

6. Após, os autos vieram conclusos.

7. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

8. Ao compulsar os autos, verifico irregularidade no rito processual pelo 

qual a inicial fora recebida, motivo pelo qual entender ser necessário o 

chamamento do feito a ordem, no intuito de adequar o andamento 

processual a sistemática lançada nos artigos 550 e ss. do Código de 

Processo Civil de 2015.

9. Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM e REVOGO a decisão de fls. 43.

10. Ademais, CITE-SE o requerido, por mandado, para que preste contas 

no que diz respeito ao imóvel objeto da lide ou ofereça contestação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 550 do CPC/2015, fazendo 

constar as advertências legais do art. 355 do CPC/2015.

11. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, 

especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os 

investimentos, se houver, conforme preconiza o art. 551 do CPC/2015.

12. Consigno que prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para 

se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do 

Título I deste Livro, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo do § 

6º, art. 550 do CPC/2015.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215595 Nr: 200-56.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helen Caroline Rabelo 

Rodrigues Alves - OAB:SP 226.469, Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 VISTOS.

1. Frente ao contido na manifestação de fls. 90 que atesta a 

impossibilidade do patrono do autor em comparecer na audiência marcada, 

REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

Fevereiro de 2019, às 13hs00min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO).

2. Aguarde-se a realização do ato em Cartório.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251893 Nr: 7587-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ferreira do Nascimento, João Henrique Matos 

Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 DISPOSITIVO:27.Diante de tudo que consta dos autos, HOMOLOGO a 

prestação de contas lançadas às fls. 165/199, 357/361 e 382/385.28.Não 

havendo sido constatadas irregularidades passíveis de macular a marcha 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.29.Verifico que o feito não 

carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já 

existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para 

ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.30.Assim, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.31.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276659 Nr: 5184-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia Batista Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos moldes do que dispõe o art. 485, 

IV, do CPC/2015.14. Sem custas e honorários, por não haver sequer 

formado a relação processual.15.Restando silente, e observado o trânsito 

em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.16.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159245 Nr: 12141-76.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldocelino Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Hugo Muniz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/RJ 107.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Lucas Osviani - OAB:13920/MT

 31.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e DETERMINO que o 

órgão de trânsito estatual, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

transferência da propriedade do veículo MOTONETA PLACA JZF 4770, 

RENAVAM 706901215, MARCA HONDA para o senhor HUGO MUNIZ DE 

OLIVEIRA, portador do RG. N. 02.925.617-9 e CPF n. 424.458.177-49, 
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residente na Rua Norberto Silveira, n. 2.100, centro, Maricá-RJ (fls. 13/14). 

32.INDEFIRO os pedidos de cancelamento de multa (taxas) mencionada às 

folhas 15, bem como de restituição em dobro do valor cobrado e dos 

pedidos de condenação do réu em danos morais e materiais.33.Por 

conseguinte, resolvo o mérito da demanda, fulcro no art.487, I, 

CPC/2015.34.Em razão do disposto no artigo 86 do CPC/2015, CONDENO 

as partes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na 

proporção de 50% para o autor e 50% para os requeridos 

solidariamente.35.Tendo em vista que o requerente é beneficiário da 

gratuidade da justiça, registro que a exigibilidade das referidas verbas 

deverão permanecer em condição suspensiva, pelo prazo máximo de 05 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão. Passado 

o referido prazo, a obrigação de pagar atribuída ao requerente será 

extinta, consoante disposto no art.98, §3º, do Código de Processo 

Civil.36.Após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações e 

demais formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias.37.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269161 Nr: 425-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Savio de Brito Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 09h20min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173150 Nr: 6313-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apparicio Moraes, Aelcio Arruda Moraes, Aparecida de 

Fatima Fragnani Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley dos Reis Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE SAVIOLI 

BRAGAGNOLO - OAB:147799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se houve o cumprimento do acordo celebrado pelas partes às fls.28/30, 

sob pena de presunção tácita da efetiva realização do acordado e a 

consequente extinção do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68508 Nr: 2013-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, Carlos Alceu de 

Jesus da Silva, João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o decurso de prazo da suspensão deferida à fl. 96, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos demonstrativo atualizado do crédito, bem requerer as medidas que 

entender necessárias ao deslinde da execução, observando o disposto 

no art. 835, I a XIII, do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157761 Nr: 10215-60.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Correa Ltda, Geovani Ferreira da 

Silva, Eluisio dos Santos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que os executados foram citados via edital à fl. 150 e 

permaneceram inertes, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, 

na qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar pelo o que entende de direito para prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176575 Nr: 10590-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 89.

2. Por consequência, INTIME-SE a parte executada, por mandado, para 

que informe a este Juízo bens sujeitos a penhora para fins de satisfação 

da obrigação, sob pena de não fazendo incorrer na aplicada de multa pela 

conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V c/c 

parágrafo único, do CPC/2015.

3. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para análise do 

segundo pedido de fls. 89.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178415 Nr: 340-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecanica BR Diesel Ltda, Wanessa Cardoso 

dos Santos Almeida, Joseli Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial movida por Banco 

Bradesco em face de Mecanica Br Diesel Ltda.

2. Foi determinada a suspensão dos autos até a data de 09.09.2017 em 

razão do acordo celebrado entre as partes (fls. 60).

3. Após, os autos foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº 

09 TJMT – TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência das 

Varas Cíveis desta Comarca.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Frente ao exposto, INTIME-SE a parte exequente para no prazo de 10 
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(dez) dias informa a esta Juízo se houve o cumprimento do acordo por 

parte do executado ou, em caso negativo, requer os meios necessários 

ao deslinde da ação, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do 

feito.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193073 Nr: 12415-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Elaine Batista 

Alves Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germana Vieira do Valle - 

OAB:128579/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO a substituição processual da parte autora colacionada às fls. 

110 para constar no polo ativo o IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

 2. PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos com as anotações 

necessárias perante o Cartório do Distribuidor.

3. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer 

aos autos planilha do crédito atualizada, bem como requer as medidas que 

entender necessárias ao deslinde da ação, sob pena de extinção.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 12358-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR - OAB:19113

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal, 

uma vez que não há valores bloqueados na instituição financeira em 

decorrência desta ação, conforme extrato lançado às fls. 60. Além disso, 

a controvérsia foi analisada por ocasião da decisão de fls. 74/75, itens 9, 

10 e 11.

 2. Assim, entendo que as informações quanto à negativa da instituição 

financeira no fornecimento dos dados relativos aos usuários dos serviços 

devem ser requisitadas em ação própria, quando há resistência 

injustificada na sua prestação, não se prestando esta demanda para a 

finalidade perquirida, uma vez que sequer consta nos autos qualquer 

constrição de valores ou, ainda, se o bloqueio alegado decorreu desta 

execução.

3. De outro norte, INTIME-SE a parte exequente para dar o regular 

andamento no feito, requerendo as medidas que entender hábeis ao 

deslinde do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC/2015).

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, DEFIRO o pedido retro, e consequentemente, 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação, diligência a 

ser realizada no endereço de fl. 87, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

proceder à penhora de bens na quantia necessária à garantia da 

execução, com a ressalva de que não poderão ser penhorados bens 

considerados essenciais à atividade da empresa. 12.Encontrados bens, 

NOMEIO desde já como fiel depositário o exequente.13.Realizada a 

penhora, determino ainda a intimação do executado para, querendo, opor 

embargos no prazo legal (Art. 841, CPC/2015).14.Cumpridas as 

deliberações acima, voltem-me conclusos.15.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 8533-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafish Industria e Comercio de Pescados 

Ltda - 04.448.921/0001-72

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 255 

o sobrestamento do feito.

 2. Assim, DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o andamento processual, 

pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar buscar por bens 

penhoráveis em nome do executado.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97887 Nr: 2891-53.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Roberto Ramos

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

OAB:128938/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 210, manifesta o exequente pela suspensão do feito.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do que consta dos autos, DEFIRO o pedido de fls. 210 e, por 

conseguinte, SUSPENDO o regular andamento do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015.

5. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275374 Nr: 4336-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikaella de Alcantara Nogueira, SIRENE ALVES 

DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 50 

e 51, foram devolvidas pelos Correios pelo motivo mudou-se (fls. 52 e 

53)e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referidas devoluções e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279165 Nr: 6710-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Primavera do Leste 

- MT, com a finalidade de proceder à penhora de um lote de terras, 

denominado como Fazenda Esmeralda.

 2. Tendo em vista a certidão de fl. 18 e a fim de dar cumprimento à carta 

precatória, PROCEDA-SE Nobre Gestora a lavratura do termo de penhora 

do imóvel matriculado sob nº. 25.008, registrado junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis - CRI de Barra do Garças/MT, nos termos dos arts. 

838 e 845, § 1º, ambos do CPC/2015.

 3. Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, CRI competente (art. 844 CPC/2015).

4. Em seguida, devolvam-se os autos à comarca de origem.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220231 Nr: 2969-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. de Lima Cia Ltda, Valtevânio Franco de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Ao considerar o esgotamento do prazo requerido pelo exequente às 

fls. 69, INTIME-SE a parte autora para trazer a planilha do crédito 

atualizada e requer as medidas que entender cabíveis ao deslinde do feito, 

sob pena de extinção. Fixo prazo de 10 (dez) dias.

2. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55325 Nr: 2675-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLG-M, JHLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

 1. A parte autora requer a suspensão da Ação pelo prazo de 01 (um) 

ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC/2015, alegando que todas as 

tentativas de localização de bens pertencentes ao executado foram 

infrutíferas.

 2. Todavia, verifica-se que à fl. 214 foi deferida a consulta aos sistemas 

Infojud e Renajud, e conforme documentos anexos foram encontrados 

bens e realizada à restrição de transferência.

 3. Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão, tendo em vista a 

diligência positiva junto ao sistema Renajud (fl. 216) e, por conseguinte, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos bens localizados, sob pena de 

desconstituição das contrições realizadas.

 4. Consigno que compete à parte promover os atos necessários à 

localização dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o 

Judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se 

encontram para fins de eventual penhora.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271825 Nr: 2169-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238292 Nr: 15005-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeilton Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Pereira Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A parte autora requer a expedição de novo mandado de citação da 

parte requerida no endereço indicação à fl. 47, tendo em vista o equívoco 

ocorrido na expedição do último mandado.

 2. DEFIRO o pedido retro e, por consequência, CITE-SE a parte requerida, 

no endereço de fl. 47, e INTIME-SE para audiência de conciliação/mediação 

que REDESIGNO PARA O DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, às 17h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), nos termos da decisão de fl. 56. INTIME-SE autor por meio de 

seu advogado.

 3. Em caso da diligência restar novamente negativa e havendo suspeita 

de ocultação, DEFIRO, desde já, a citação por hora certa, devendo o 

Oficial de Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253 do 

CPC/2015.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166545 Nr: 9045-19.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtair Antonio de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Leonardo Ferreira Sirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/RJ 107.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mário Márcio de Lara Soriano - 

OAB:nº 3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 23.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, resolvo o mérito 

da demanda, conforme art.487, I, CPC/2015.24.CONDENO o requerente no 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 
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advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da condenação.25.Tendo em 

vista que o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, registro que 

a exigibilidade das referidas verbas deverão permanecer em condição 

suspensiva, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão. Passado o referido prazo, a obrigação 

de pagar atribuída ao requerente será extinta, consoante disposto no 

art.98, §3º, do Código de Processo Civil.26.Após o trânsito em julgado e o 

cumprimento das determinações e demais formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.27.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205146 Nr: 6677-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Barcelos Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução da carta precatória 

pela Comarca de Cuiabá sem o devido cumprimento, conforme fls. 165/166 

e, ainda a certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 174 e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via 

DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referidos 

documentos e requeira o que de direito.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262378 Nr: 14479-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Lurdes Maria Sshneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Quintino da Silva, JOSÉ ROCHA, 

LOURENE PEREIRA REGO, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fe que, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça 

quanto a não citação do requerido Altair Quintino da Silva e do confinante 

José Rocha, conforme fls. 53 e 55 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, se manifeste acerca de referidas certidões e requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279165 Nr: 6710-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte exequente, por 

meio de seu advogado, via DJE, para informar que o termo de penhora da 

área em questão já fora confeccionado, nos termos da decisão de folhas 

19, devendo para fins de presunção absoluta de cohecimento de terceiros 

da referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matricula do bem no CVI competente, art. CPC/2015, no prazo de 30 ( 

trinta) dias, portanto o exequente deve providenciar tal procedimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 529-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche

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

SHCAIRA - OAB:140055, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 573 e, por conseguinte, DETERMINO a 

intimação da parte executada, na pessoa de qualquer dos patronos nos 

autos constituídos para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a este Juízo 

a localização do veículo encontrado, via sistema Renajud, (Placa: JYI3859, 

UF: MT, Marca/modelo: M. Bens/L1113), sob pena de aplicação de multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 774, IV 

c/c parágrafo único, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175785 Nr: 9610-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jonabe Girão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABT, Cassio José Teixeira, Município de 

Barra do Garças - MT, José Carlos Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Apoena Camerino de Azevedo - 

OAB:MT 13314-B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta precatória devolvida 

pela Comarca de Trindade/GO, voltou sem o cumprimento da finalidade, 

conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 132 e verso e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, 

via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59612 Nr: 2810-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyme Rodrigues dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Liquigás Distribuidora 

s/a em face de Dhyme Rodrigues dos Santos Nascimento.

2. Às fls. 189, foi deferida a suspensão do feito pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias.

3. Em seguida, os autos foram remetidos a esta Vara em razão da 

Resolução nº 09 TMJT – TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a 

competência das Varas Cíveis desta Comarca.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar o decurso do prazo deferido, INTIME-SE a parte autora 

para dar prosseguimento do feito, trazendo aos autos planilha de cálculo 

atualizada, bem como requer as medidas que entender cabíveis ao 
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deslinde da ação, sob pena de extinção. Fixo prazo de 05 (cinco) dias.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68206 Nr: 1698-08.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grafopel Gráfica e Editora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica Multicor Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eugênia Maria Brandão - 

OAB:15950, Francisco F. Maciel - OAB:22688A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. À fl. 212 foi homologado por sentença o acordado firmado pelas partes 

e determinada a suspensão do feito até o cumprimento da avença 

(10/10/2015) ou provocação das partes.

 2. Assim, decorrido o período de suspensão, INTIME-SE a parte autora 

para informar a este Juízo se houve ou não cumprimento do acordo e, se 

for o caso, requerer os atos necessários ao deslinde da ação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de presumir-se cumprido o acordo com 

consequente extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35535 Nr: 596-87.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Gonçalves da Silva Ltda, Walter Mendes

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 426 e, por conseguinte, DETERMINO a 

intimação da parte executada, na pessoa do patrono nos autos 

constituído, para indicar a este Juízo bens livres e desembaraçados a fim 

de satisfazer a execução, sob pena de aplicação de multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 774, IV c/c 

parágrafo único, do CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

2. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252160 Nr: 7781-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LILIA VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 82 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221269 Nr: 3596-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714 OAB/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 68 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229234 Nr: 8576-31.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Saraiva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 8576-31.2016.811.0004, Protocolo 

229234, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58207 Nr: 1678-51.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPP PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, Luiz 

Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLIMPIO FERREIRA 

DA SILVA NETO, para devolução dos autos nº 1678-51.2006.811.0004, 

Protocolo 58207, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210084 Nr: 9605-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consigo Construção e Incorporação Ltda, Washington 

Constante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Luiz Paulo 

Carloni Filho, Marcos Koguchi da Silveira, Daniela Lacerda Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

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

OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 9605-53.2015.811.0004, Protocolo 

210084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 6474-85.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 6474-85.2006.811.0004, 

Protocolo 63424, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285126 Nr: 10163-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseth Francisca de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Maria Gomes Lira, Ana Patrícia 

Lira da Silva, Isabel Batista de Oliveira, Francisca Alencar da Silva, Adelino 

Sousa Lira Neto, JOSÉ CUICA, TERCEIROS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

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

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

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Alega a Requerente que é a legítima possuidora do 

imóvel localizado na Rua dos Garimpeiros, n. 96, Bairro Jardim Araguaia, 

cidade de Barra do Garças-MT, desde 11 de Agosto de 2000, ou seja, há 

18 (dezoito) anos. A Requerente vem quitando o IPTU e todas as contas 

do imóvel. Desta forma, REQUER a citação do Requerido e dos 

confinantes, intimação das Fazendas Públicas e do ilustre Ministério 

Público, citação editalícia de eventuais interessados e, ao final, seja 

reconhecida a aquisição originária do Requerente sobre o imóvel.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.CITE-SE o Requerido por meio da 

representante do espólio, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 12 de 

Dezembro de 2018, às 12h30min, consignando as advertências legais, 

bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado 

de citação pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 

246, §3º, CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o 

Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdete Alves de Sousa 

Dutra, digitei.

Barra do Garças, 19 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285794 Nr: 10530-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves França, Maria Ides da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Pereira da Silva, Cicero 

Domingues Pereira, ANTONIO RAMOS, CARMOZINA CARNEIRO DOS 

SANTOS, OLGA FRANCISCA OLIVEIRA, RUBENS DELMONDES OLIVEIRA, 

TERCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

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

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

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Os Requerentes alegam que possuem de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 20 (vinte) anos, o 

imóvel situado nesta cidade, na Rua Joana Cristino Cortes, n. 470, Bairro 

Santo Antonio. Sustetam que preenchem os requisitos do art.1242 do CC, 

referente ao Usucapião Ordinário. Desta forma, REQUER a citação pessoal 

da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, do Requerido e dos 

confinantes, intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público e, ao 

final, o julgamento procedente da ação para que se constitua como título 

hábil para o respectivo registro do imóvel.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.CITE-SE o Requerido por meio da 

representante do espólio, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 12 de 

Dezembro de 2018, às 13h00min, consignando as advertências legais, 

bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado 

de citação pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 

246, §3º, CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o 

Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdete Alves de Sousa 

Dutra, digitei.

Barra do Garças, 19 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286604 Nr: 10977-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro da Silva Aguiar, CONFINANTE (LADO 

DIREITO), CONFINANTE (LADO ESQUERDO), TERCEIROS, CONFINANTE 

(FUNDOS), CONFINANTES (FUNDOS )

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

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

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

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

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

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Alega o Requerente que é o legítimo possuidor do 
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imóvel localizado na Rua Padre Feijó, s/n, qd 138, lote 23, Bairro São José, 

cidade de Barra do Garças-MT, desde o ano 2002, ou seja, há 

aproximadamente 16 (dezesseis) anos. A Requerente vem quitando o IPTU 

e todas as contas do imóvel. Desta forma, REQUER a citação do Requerido 

e dos confinantes, intimação das Fazendas Públicas e do ilustre Ministério 

Público, citação editalícia de eventuais interessados e, ao final, seja 

reconhecida a aquisição originária do Requerente sobre o imóvel.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 13h30min, 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os 

confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015). 3. 

Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.4. Notifique-se o Ministério Público.5. 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdete Alves de Sousa 

Dutra, digitei.

Barra do Garças, 14 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214589 Nr: 12230-60.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo de Oliveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Javel Veículos Ltda, Ailton Sidnei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Ribeiro - OAB:GO 

26428

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GNOTA MARIA 

OLIVEIRA ALVES, para devolução dos autos nº 12230-60.2015.811.0004, 

Protocolo 214589, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280425 Nr: 7424-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdSVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC, OVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591-0/MT., Valéria da Silva Campos - OAB:OAB/MT 17592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 77 e laudos de fls. 80/83 e 84/87, prazo CINCO 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291042 Nr: 13631-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdPO, JdPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13631-89.2018.811.0004 – Código 291042

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247242 Nr: 4405-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Renato Cardoso Paião 

- OAB:22578/O-MT.

 Processo nº 4405-94.2017.811.0004 – Código 247242

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251530 Nr: 7360-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGF, GdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMA, DRPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO 

- OAB:48277

 Processo 7360-98.2017.811.0004 - Código 251530

Vistos.

Em obediência ao artigo 348 do Código de Processo Civil, intime a parte 

autora para que, em 05 (cinco) dias, informe se há outras provas que 

pretende produzir, especificando-as e justificando-as, podendo o feito ser 

julgado no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286529 Nr: 10932-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10932-28.2018.811.0004 - Código 286529Vistos.INDEFIRO o 
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pedido de assistência judiciária gratuita por falta de documentos 

probatórios da real condição do réu à alicerçar a concessão da benesse, 

restringindo-se a somente uma declaração que afirma tal 

condição.Entretanto, com base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da 

CNGC, oportunizo o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) 

vezes iguais e sucessivas.INTIME-SE a parte autora para o pagamento da 

1ª parcela em 15 (quinze) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, 

de forma sucessiva, sob pena de extinção.CITE a parte requerida, no 

endereço constante na inicial, e a intime para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 30 de janeiro de 2018, às 

08h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).Nesta oportunidade será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, 

nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.Quanto à 

tutela de urgência pleiteada e em virtude da alienação parental alegada 

pelo autor na exordial, em obediência ao art. 4° da Lei 12.318/10, abra-se 

VISTA ao Ministério Público. Com o parecer ministerial, conclusos para 

decisão acerca da tutela de urgência. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 12 

de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290750 Nr: 13436-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMCR, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13436-07.2018.811.0004 Código 290750

Vistos.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda trata-se em 

verdade de cumprimento de sentença e não de cumprimento provisório de 

decisão como fora anotado na capa. O titulo exequendo é a sentença 

transitada em julgado dos autos 5678-55.2010.811.0004 (código 100675).

Proceda-se o traslado de todos os documentos que instruem esta 

demanda para a Ação de Alimentos (Cód. 100675), para o regular 

processamento do cumprimento de sentença, com base no art. 531, §2º, 

do Código de Processo Civil/2015, a fim de que o cumprimento da 

obrigação de prestar alimentos seja processado nos autos principais.

Após, Remeta-se a capa dos autos ao Cartório do Distribuidor para 

efetuar as baixas necessárias, a fim de realizar o arquivamento.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288867 Nr: 12338-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 12338-84.2018.811.0004 CÓD: 288867Vistos. Desta forma, 

INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência em caráter antecedente por falta 

de lastro probatória nos autos.DEFIRO a gratuidade da justiça uma vez 

comprovada a hipossuficiência da postulante, nos termos do art. 98 e 99, 

§3° do CPC.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra 

do Garças, 12 de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289474 Nr: 12665-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stenio Henrique Sousa 

Guimarães - OAB:24775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 12665-29.2018.811.0004 CÓD: 289474Vistos.O requerente 

pleiteia tutela de urgência antecipada para que seja fixado alimentos 

provisórios em favor do filho oriundo do relacionamento e a regulação de 

sua guarda.Concernente aos alimentos provisórios requerido pelo autor 

em favor de seu filho a ser descontado dos seus proventos, é ato de 

liberalidade do requerente, motivo pelo qual DEFIRO alimentos provisórios 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser depositada na conta 

informada na inicial na fl. 04v, item “b”, sob titularidade da genitora do 

menor, Sr. Sthefane Maria Araújo Costa. INTIME-SE a Secretaria de Gestão 

do Estado de Mato Grosso (MTPREV) para a efetivação do debito alimentar 

nos proventos do requerente.No que tange a guarda vindicada em liminar, 

há carência probatória nos autos para sustentar uma decisão neste 

sentido. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência em relação a 

guarda do menor. DETERMINO a realização de estudo psicossocial, no 

prazo de 05 (cinco) dias com o requerente e a requerida.Realizado o 

estudo, em obediência ao artigo 178, II do CPC, INTIME-SE ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 12 de 

novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290403 Nr: 13270-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSNdM, JNSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stenio Henrique Sousa 

Guimarães - OAB:24775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13270-72.2018.811.0004 – Código 290403Vistos.DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Por conseguinte fixo provisoriamente a titulo 

de pensão alimentícia para a menor J. N. S. G. representada por sua 

genitora Luciane Sávia Neres de Moraes o valor de 02 (dois) salários 

mínimos vigentes no país, que ao tempo desta decisão perfaz o montante 

de R$1.908,00 (mil novecentos e oito reais).CITE-SE a parte requerida, no 

endereço constante na inicial, e a intime para audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

13h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.Saliento que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.Em 

obediência ao artigo 178, II do CPC, INTIME-SE ao Ministério 

Público.INTIME-SE a Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato 

Grosso (MTPREV) a respeito da liminar deferida.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169096 Nr: 1073-61.2013.811.0004
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Lopes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celso Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CAVALCANTI 

DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Cavalvante 

de Macedo Junior - OAB:336941

 Processo 1073-61.2013.811.0004 – Código 169096

Vistos.

 Trata-se de ação de inventário intentada por Andréa Lopes Ribeiro, em 

razão do falecimento de Celso Ribeiro, a qual foi nomeada inventariante.

Prestadas as primeiras declarações às fls. 35/ss, veio aos autos petição 

de Delma Naves Gonçalves, de fls. 162/166, a qual reclama o 

reconhecimento de herdeira necessária ante a convivência em união 

estável com o falecido, bem como plano de partilha amigável celebrado 

entre as partes às fls. 171v/173.

Resposta pela inventariante às fls. 187/189.

É o sucinto relatório.

Quando os herdeiros forem capazes e estiverem em comum acordo com a 

partilha, poder-se-á adotar o procedimento de arrolamento previsto no 

artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a partilha 

amigável celebrada seja homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos artigos 660 a 663.

 Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Às fls. 32 há comprovação de que a herdeira Kariny Naves Ribeiro, à 

época da celebração do acordo, era emancipada. Inclusive, em decisão de 

fls. 207, já houve deliberação sobre a questão.

Cumpre esclarecer que as discussões acerca da validade do documento 

juntado às fls. 171v/173 devem ser resolvidas em vias próprias.

Portanto, HOMOLOGO a partilha amigável apresentada à fls. 171v/173 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285227 Nr: 10238-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 10238-59.2018.811.0004 CÓD: 285227

Vistos.

Cuida-se de Ação De Reconhecimento e Dissolução De União Estável c/c 

Partilha de Bens proposta por José Mauro Neves Nunes em desfavor de 

Eliane Gomes Cardoso, todos qualificados nos autos.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 30 de janeiro 

de 2019, às 16h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

DEFIRO a gratuidade da justiça uma vez comprovada a hipossuficiência da 

postulante, nos termos do art. 98 e 99, §3° do CPC.

Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154644 Nr: 6316-54.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, VHEC, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8337/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, TIAGO 

CANAN - OAB:9180/O, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954

 Vistos.

Diante da justificativa apresentada às fls. 335/ss, defiro a pesquisa 

Infojud, entretanto, o endereço informado é o mesmo daquele constante 

nos autos.

Tendo em vista que o executado possui advogado constituído nos autos, 

sendo intimado por intermédio deste acerca da decisão de fls. 318, a qual 

determina que aquele apresente o bem restrito via Renajud, porém, 

permanecendo-se inerte, determino a apreensão do veículo restrito às fls. 

293 e defiro a restrição de circulação do bem.

Ante a inércia do executado, o que configura ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 774, do Código de Processo Civil, embora 

advertido de tal conduta, condeno-o ao pagamento de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em 

proveito da exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem 

prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, em 

obediência ao paragrafo único do referido artigo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251630 Nr: 7420-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSVB, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7420-71.2017.811.0004 – Código 251630
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Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232801 Nr: 11062-86.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ADAILTON BARROS BEZERRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 Processo 11062-86.2016.811.0004 – Código 232801

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de inventário de bens deixados por Adailton Barros Bezerra, 

cuja inventariante, Maria Aparecida de Souza Barros, e o outro herdeiro, 

Adailton Barros Bezerra Filho, de comum acordo, celebraram plano de 

partilha amigável, juntado às fls. 08.

É o sucinto relatório.

Quando os herdeiros forem maiores e capazes, além de estarem em 

comum acordo com a partilha, poder-se-á adotar o procedimento de 

arrolamento previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a partilha amigável celebrada seja homologada de plano 

pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

 Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Portanto, HOMOLOGO a partilha amigável apresentada à fls. 08, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

No mais, verifica-se que o valor da causa não corresponde ao conteúdo 

patrimonial do inventário. Com isso, em observância ao que dispõe o artigo 

292, §3º, do Código Processo Civil, de ofício, retifico o valor da causa para 

R$81.705,60 (fls. 10), de modo que deve a inventariante proceder ao 

recolhimento das custas correspondentes, ficando condicionada a 

expedição do formal de partilha ao pagamento.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290874 Nr: 13529-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13529-67.2018.811.0004 - Código 290874

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, CPC/2015.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 23 de janeiro 

de 2018, às 14h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290435 Nr: 13283-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13283-71.2018.811.0004 - Código 290435

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 319, VI, c/c 320 do Código de 

Processo Civil, devendo acostar aos autos certidão de casamento, sob 

pena de indeferimento da exordial.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 88795 Nr: 2674-44.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rilda-Silva Cruz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lopes da Rocha, Eder Soares Rocha, 

Keyte Michele Soares Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Processo 2674-44.2009.811.0004 – Código 88795

Vistos.

Tendo em vista que a ré Keyte Michele Soares Rocha, citada, não 

ofereceu contestação, conforme certidão de fls. 124, decreto-lhe a 

revelia, entretanto, sem a produção de seus efeitos, haja vista a hipótese 

do inciso I, do artigo 345, do Código de Processo Civil.
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Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias, informem se há outras 

provas que pretende produzir, especificando-as e justificando-as.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199856 Nr: 3657-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira da Silva, Geraldo Júnior da Silva, 

Possidonio Aparecido da Silva, LuiZ Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Morais - 

OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO

 Processo 3657-33.2015.811.0004 - Código 199856

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290311 Nr: 13209-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hinara Michele Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSA, Joanice Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 13209-17.2018.811.0004 CÓD: 290311

Vistos.

Cuida-se de Ação De Reconhecimento e Dissolução De União Estável Post 

Mortem proposta por Hinara Michele Claudino em desfavor de Pedro Daniel 

Santos Araújo, menor impúbere representado neste ato por sua genitora 

Joanice Alves dos Santos, e Joanice Alves dos Santos todos qualificados 

nos autos.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 30 de janeiro 

de 2019, às 15h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

DEFIRO a gratuidade da justiça uma vez comprovada a hipossuficiência da 

postulante, nos termos do art. 98 e 99, §3° do CPC.

Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283197 Nr: 9003-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFACdS, IACC, DARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291683 Nr: 13970-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Luziana Maria Maziero Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 291683 Decisão Interlocutória 2. Fundamentação. O mandado de 

segurança é ação constitucional, de natureza predominantemente 

mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou 

violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder 

público. In casu, tenho que não estão presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da liminar, quais seja, o “fumus boni 

juris”, pelo menos em sede de cognição sumária, eis que a solicitação das 

respectivas certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa se 

encontram acobertadas pelo que determina o art. 62, do Decreto-lei n. 

147/67, bem como pelo art. 1.442 do Provimento 40/2016-CNGCE/MT. 

Ademais, a concessão imediata da liminar poderá violar os princípios da 

presunção de legitimidade dos atos administrativos, uma vez que o ato do 

impetrado está baseado em Decreto-lei, bem como Provimento da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça -Foro 

Extrajudicial. Assim, é prudente que este juízo oportunize ao impetrado o 

contraditório, a fim de obter elementos mais contundentes para proferir 

decisão mais segura. Ademais, se deferida a liminar pretendida, 

estaríamos desprezando, de plano, a presunção de legalidade dos atos 

administrativos. 3. Dispositivo. I – Indefiro a liminar almejada. II – Intime-se. 

III – Notifique-se o impetrado para que preste as informações pertinentes 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009). Barra do 

Garças, 13 de novembro de 2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232003 Nr: 10476-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Sousa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grazielle Oliveira Correia, Município de Barra 

do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que se noticia acidente de trânsito que 

vinha tramitando sem que fosse adequadamente enfrentada a questão da 

legitimidade do Município de Barra do Garças-MT. A ação foi mantida em 

tramitação neste Juízo por força de readequação das competências das 

varas, sendo a 4ª Vara Cível o Juízo com jurisdição sobre matérias de 

interesse da Fazenda Pública Municipal.

Revendo a inicial e a contestação do Município, vem a mente o fato notório 
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de a cidade de Barra do Garças ser cortada pela BR-070, cujo trecho 

urbano faz homenagem ao Ministro João Alberto. Embora a inicial aponte 

responsabilidade do Município perante à autora, reputo ser de 

responsabilidade em tese da União quaisquer falhas de administração 

perante os usuários de tal bem utilizado no transporte, ainda que exista 

regresso do ente federativo proprietário mencionado, por força de 

contrato ou convênio.

Assim, EXCLUO o Município de Barra do Garças-MT do polo passivo e, 

esgotada a jurisdição sobre as questões da Fazenda, DECLINO a 

presidência do processo à Primeira ou Segunda Varas Cíveis da Comarca 

por distribuição, nos termos do art. 485, VI, e seu § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Os presentes saem intimados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nada mais a constar, eu, Lucas Lacerda Machado, ____________, 

estagiário, nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado bem 

como pelos presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 3154-85.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anísio Bueno, Anísio Bueno Júnior, Baltazar 

José de Souza, Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, João 

Eustáquio do Nascimento, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS 

UBERABA LTDA, CNPJ: 41896523000145. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BARRATTUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA, MÁRCIA APARECIDA MENDANHA BUENOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de cumprimento 

de normas de direitos dos usuários e/ou da AGER, artigo 47, I, “h”, da LC 

149/2003, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3413/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2010

 - Valor Total: R$2.022,32 - Valor Atualizado: R$1.972,32 - Valor 

Honorários: R$50,00

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Promova-se a citação dos executados nos 

endereços apresentados às fls. 108, nos termos da decisão de fls. 

12.2.Sem prejuízo, promova-se ainda a citação de Transmil – Transportes 

Coletivos de Uberaba Ltda via edital.Cite-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 16 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 288321 Nr: 12018-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Alves Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Análise da execução

 Trata-se de executivo de pena oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, distribuído em desfavor do reeducando Allan Alves 

Sousa, nascido em 06.08.1992, filho de Rodibio do Nascimento Sousa e 

Maria Eunice Alves Barbosa, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia provisória de fls.03/03-v: Pena: 07 (sete) anos e 08 (oito) meses, 

de reclusão, e 500 (quinhentos) dias- multa; Crime: art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/06; Regime: Fechado; Data do fato: 05.09.2017; Suspensão pelo 

art.366, do CPP: Não houve; Recebimento da denúncia: 20.02.2018; Prisão: 

05.09.2017; Sentença: 24.04.2018; Substituição: Não houve; Intimação 

pessoal da sentença: 08.05.2018; Trânsito em julgado para o Ministério 

Público: 07.05.2018; Data do julgamento da apelação defensiva: 

Aguardando julgamento; Trânsito em julgado para a defesa: Aguardando 

julgamento;

 Em sede de intimação da sentença de fl. 30, resultou em diligência positiva 

intimando o réu, pessoalmente, manifestando o desejo de recorrer da 

sentença, conforme certidão de fls. 31/32.

 Em certidão do decurso de prazo, transcorreu o prazo para o Ministério 

Público no dia 07.05.2018 (fl.33).

 Em fls.40/60-v, consta relatório do Conselho Disciplinar designado pela 

Portaria nº 030/2016/GAB/SAAP/SEJUDH, no qual concluiu que o 

reeducando cometeu a falta grave capitulada nos arts. 50, inciso VI, 

praticada pelo reeducando dentro da unidade prisional.

 Ante o exposto, designo audiência de justificação para o dia 08.01.2019 

às 14h00min.

 Requisite-se o reeducando.

 Incabível indulto e comutação, uma vez que o reeducando teve sanção 

aplicada (fl.368) por falta grave (fls.40/60) cometida nos dozes meses 

anteriores a publicação do Decreto, não fazendo jus aos institutos, nos 

termos do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17.

 Homologo cálculo de liquidação de pena de fl. 39.

A cópia do cálculo de liquidação de pena já foi enviada ao reeducando 

Allan Alves Sousa, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.246/17.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175052 Nr: 8650-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Patrício dos Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Trata-se de executivo de pena oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Água Boa-MT, instaurado contra o reeducando Wesley Patricio Santos 

Cardoso, nascido em 28.02.1993, filho de Antônio Patrício dos Santos e de 

Dolores dos Santos Cardoso, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia definitiva de fls. 02/02-v: Pena: 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, 

de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art.33, da Lei nº 

11.343/06; Regime: Fechado; Prisão em: 22.08.2013; Data do fato: 

22.08.2013; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da 

denúncia: 13.12.2013; Sentença: 28.02.2014; publicação da sentença: 

06.03.2014; Substituição: Não houve; Intimação pessoal da sentença: 

24.03.2014; Data do julgamento da apelação defensiva: 19.05.2015; 

Trânsito em julgado para o MP: 24.03.2014; Trânsito em julgado para a 

defesa: 13.10.2015.
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b) Guia definitiva de fls. 83/83-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses, de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, á razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art.157, §2º, 

incisos I e II, do CP; Regime: Semiaberto; Prisão em: 08.04.2011 e soltura 

em: 28.06.2011; Data do fato: 07.04.2011; Suspensão pelo art. 366, CPP: 

não houve; Recebimento da denúncia: 29.04.2011; Sentença e Publicação: 

28.06.2011; Substituição: não houve; Intimação pessoal da sentença: 

28.06.2011; Data do julgamento da apelação defensiva: 14.11.2012; 

Trânsito em julgado para o MP: 14.03.2013; Trânsito em julgado para a 

defesa: 04.07.2011.

c) Guia definitiva de fls. 146/146-v: Pena: 03 (três) anos, de reclusão; 

Crime: art. 121, caput, do CP, c/c art. 14, inciso II, do CP; Regime: Aberto; 

Prisão em: 13.08.2012 e soltura em: 15.3.2013; Data do fato: 12.08.2012; 

Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 

03.09.2012; Pronúncia: 21.12.2012; Sentença: 18.06.2013; publicação da 

sentença: 18.06.2013; Substituição: Não houve; Intimação pessoal da 

sentença: 18.06.2013; Data do julgamento da apelação defensiva: 

28.10.2014; Trânsito em julgado para o MP: 24.06.2013; Trânsito em 

julgado para a defesa: 09.12.2014.

 Em 19.11.2013 (fl.138), foi suspenso a execução da pena privativa de 

liberdade, tendo em vista que o reeducando estava preso pela prática de 

novo crime na Comarca de Água Boa-MT.

 Em 08.08.2017 (fl.335) foi cumprido alvará de soltura clausulado, no qual 

o reeducando foi progredido ao regime semiaberto, mediante as condições 

fixadas em fls.329/329-v.

 Em 19.07.2018, o reeducando foi regredido definitivamente ao regime 

fechado, uma vez que o reeducando descumpriu as condições de 

monitoramento eletrônico e de comparecimento mensal.

 Expedido o mandado de prisão em fls.371/372, foi cumprido em 

30.07.2018 (fl.374).

 Em fls.378/379, a direção da Cadeia Pública Municipal informou que está 

sendo realizado pela equipe de saúde na unidade prisional, exame, 

atendimento médico, medicação e acompanhamento diário ao reeducando, 

manifestando a desnecessidade de encaminhamento à unidade de saúde 

do bairro Pitaluga, local onde foi diagnosticado.

 Em fls.390/394-v, consta relatório do Conselho Disciplinar designado pela 

Portaria nº 030/2016/GAB/SAAP/SEJUDH, no qual concluiu que o 

reeducando cometeu a falta grave capitulada nos arts. 50, inciso VI, c/c 

art.39, inciso II, e art. 52, da Lei nº 7.210/84, c/c art.147, do CP, praticada 

pelo reeducando dentro da unidade prisional.

 Em fl.395, o Ministério Público tomou ciência da decisão tomada no PAD, 

postulando pelo aguardo do cumprimento da pena.

 Ante o exposto, designo audiência de justificação para o dia 07.12.2018 

às 15h00min.

 Requisite-se o reeducando.

 Incabível indulto e comutação, uma vez que o reeducando teve sanção 

aplicada (fl.368) por falta grave (fls.349/351) cometida nos dozes meses 

anteriores a publicação do Decreto, não fazendo jus aos institutos, nos 

termos do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17.

 Homologo cálculo de liquidação de pena de fl. 377.

A cópia do cálculo de liquidação de pena já foi enviada ao reeducando 

Wesley Patricio Santos Cardoso, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei 

nº 7.246/17.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282533 Nr: 8611-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 14.11.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu. Realizada a oitiva da testemunha 

Wesley Mayk dos Santos. O Ministério Público desiste da oitiva da 

testemunha Arisvaldo Pereira Aires. Realizado o interrogatório do réu. 

Após, o MM. Juiz, decidiu: “1.Homologo a desistência da testemunha 

Arisvaldo Pereira Aires. 2. Vistas as partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 100099 Nr: 5102-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal desta comarca 

de Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Romário da Silva 

Ramos, nascido em 22.09.1988, filho de João Batista Ramos e Marinalva 

da Silva Ramos, ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fls. 09/09-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa; Crime: art. 155, §2° e §4°, incisos I e IV, c/c art. 65, incisos I e 

III, alínea ‘d’, todos do Código Penal; Regime: Aberto; Prisão em: 

20.03.2008; Relaxamento: 6.11.2008; Data do fato: 20.03.2008; 

Recebimento da denúncia: 25.04.2008; Suspensão do 366, CPP: Não 

houve; Sentença: 05.11.2008; Publicação da sentença: 5.11.2008; 

Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data de julgamento da 

apelação ministerial: 11.11.2009; Trânsito em julgado para o MP: 

17.02.2010; Trânsito em julgado para a defesa: 17.11.2008; Trânsito em 

julgado para o réu: 17.02.2010. A sentença substituiu a pena privativa por 

duas restritivas de direito (fl.61).

b) Guia de fls. 86/86-v: Pena: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso V, c/c art. 61, 

incisos I e II, alínea ‘h’ e art. 65, inciso III, ‘d’, todos do Código Penal; Regime: 

fechado; Data da Prisão: 02.06.2010; Data do fato: 03.05.2010; 

Recebimento da denúncia: 31.05.2010; Suspensão do 366, CPP: Não 

houve; Sentença: 20.08.2010; publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: 26.08.2010; Data do julgamento da 

apelação defensiva: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 6.9.2010; 

Trânsito em julgado para a defesa: 13.09.2010; Trânsito em julgado para o 

réu: 13.09.2010.

c) Guia de fls. 204/204v: Pena: 1(um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa; Crime: art. 155, caput, c/c art. 65, inciso I, Código Penal; 

Regime: semiaberto; Data da Prisão: prejudicado; Data do fato: 20.2.2008; 

Recebimento da denúncia: 1.7.2010; Suspensão do 366, CPP: Não houve; 

Sentença: 16.5.2012; publicação da sentença: prejudicado; Intimação 

pessoal da sentença: 4.7.2012; Data do julgamento da apelação 

defensiva: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 25.6.2012; Trânsito 

em julgado para a defesa: 2.7.2012; Trânsito em julgado para o réu: 

9.7.2012.

d) Guia de fls. 283/283-v: Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; Crime: art. 33, da 

Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal; Regime: fechado; Data 

do fato: 03.05.2012; Data da prisão: 3.5.2013; Recebimento da denúncia: 

20.07.2012; Sentença: 25.03.2013; publicação da sentença: 26.3.2013; 

Intimação pessoal da sentença: 08.04.2013; Data de julgamento do 

acórdão defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 

01.04.2013; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 22.05.2014;

e) Guia de fls. 352/352-v: Pena: 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, incisos 

I (arma branca) e II, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal; Regime: 

fechado; Data do fato: 10.11.2013; Data da prisão: 10.11.2013; 

Recebimento da denúncia: 06.12.2013; Sentença: 02.04.2014; publicação 

da sentença: 04.04.2014; Intimação pessoal da sentença: 08.04.2014; 

Data de julgamento do recurso de apelação defensivo: 1.4.2015, Trânsito 

em julgado para o MP: 25.6.2012; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 

25.05.2015;

Em decisão de fls. 637/638-v, foi devolvido ao reeducando o regime 

semiaberto, intimando-o a dar cumprimento às condições impostas em 

decisão de fls. 554/558, bem como determinou a elaboração de novo 

cálculo com a exclusão da guia de fls.204/204v, por ter sido declarada 

extinta, conforme decisão de fl.590. No dia 20.09.2018, deu cumprimento 

ao alvará de soltura, colocando-o em liberdade, conforme certidão (fl. 

643).

O cálculo foi atualizado no dia 10.07.2018 (fl. 617), anotando o montante 

de 09 (nove) anos e 3 (três) meses e 9 (quinze) dias, que restam a 
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cumprir.

No ofício de fls. 654/656, consta informações quanto ao descumprimento 

às regras imposta referente ao monitoramento eletrônico.

Posteriormente, no dia 02.10.2018, sobreveio mais informações quanto ao 

descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica, através do ofício nº 

483/2018/CPBG-MT, Fls. 666/668.

 Conforme relatórios apresentados, o reeducando deixou de efetuar o 

carregamento da tornozeleira por cerca de 12 (doze) dias frustrando sua 

monitoração, colidindo com a finalidade da condição. Quanto ao repouso 

domiciliar noturno em domicílio noturno, o reeducando apresenta relutância 

em seu cumprimento, permanecendo fora do domicílio informado por cerca 

de 09 (nove) dias.

 Além disso, o reeducando, no dia 20/09/2018, foi preso em flagrante delito 

portando substância aparentando ser entorpecente, conforme boletim de 

ocorrência nº 2018.296253 (fls. 657/658).

2. Fundamentação

 a) Da regressão ao regime fechado

Conforme acima exposto no relatório, verifica-se que o reeducando foi 

preso em flagrante, pela prática de novo crime, conforme cópia da decisão 

que converteu a prisão em preventiva juntada nas fls.664/665.

Ante o teor da Súmula 526, do STJ, a regressão decorrente de 

cometimento de crime doloso no curso da execução penal, prescinde de 

trânsito em julgado da sentença.

O art. 118, inc. I, da LEP, igualmente, determina a regressão para regime 

mais rigoroso, decorrente da prática de crime doloso.

Por outro lado, não há que se falar em violação à presunção de inocência, 

pois a regressão de regime decorre da conduta indisciplinar do apenado, 

desmerecimento pela falta grave praticada.

Nesse sentido é o magistério jurisprudencial:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. FUGA. 

PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. JUIZ 

NATURAL. ART. 65 DA LEP. REGRESSÃO PRISIONAL. MEDIDA 

ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. "O art. 118, inciso 

I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à 

transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido 

como crime doloso ou falta grave" (REsp 777.275/RS). 2. Não há exigir 

trânsito em julgado do decreto condenatório para que se configure a falta 

grave. 3. Não há falar em violação à presunção de inocência, pois a 

regressão de regime decorre da conduta indisciplinar do apenado – que 

não faz jus ao benefício proporcionado pelo regime mais brando. Não 

implica discussão a respeito da culpabilidade; apenas desmerecimento 

pela falta grave praticada. 4. Reconhecida a falta grave, deve o Juízo das 

Execuções decretar a perda dos dias remidos. Aplicação dos arts. 65 e 

127 da LEP. 5. A fuga e o fato definido como crime doloso cometido pelo 

recorrido caracterizam falta grave, motivo pelo qual é de rigor que seja 

efetuada sua transferência para regime mais rigoroso, medida adequada e 

proporcional. 6. Recurso provido para decretar a regressão de regime 

prisional do recorrido. (REsp. nº. 1.064.427 – RS. Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima. DJE 28/09/2009).

 Além disso, nas fls. 654/657 fls. 666/668, constam informações de 

descumprimento das condições imposta ao regime semiaberto.

Diante dos ofícios, sobre o histórico de reiterados descumprimentos das 

condições que lhe foram impostas, bem como da notícia de 

descumprimento de repouso domiciliar noturno, vislumbro o cometimento 

de falta grave perpetrado pelo reeducando, fato hábil para ensejar em sua 

regressão ao regime fechado diante a ineficácia do método de 

monitoração, nos termos do art. 146-D, inciso II da LEP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO. 

ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. ART. 146-C, I, DA LEP. FALTA GRAVE 

CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. SUBVERSÃO DA 

ORDEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA 

VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SANÇÕES no livramento condicional 

(Súmula 441/STJ), comutação de pena ou REGRESSÃO DE REGIME. 

ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. ADEQUAÇÃO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus 

em substituição ao recurso adequado, situação que implica o 

não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Nos termos do art. 

146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que 

observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao 

violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado 

desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no 

art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência 

deste Tribunal Superior. Precedentes. III - Consoante art. 50, I, da LEP, 

comete falta grave o interno que incita ou participa de movimento para 

subverter a ordem ou a disciplina. A modificação do entendimento das 

instâncias ordinárias, que concluíram pela configuração da falta grave, 

demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo 

de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV - A 

prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme 

reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Importa, ainda, na alteração 

da data-base para a progressão de regime, não podendo refletir indulto 

(Súmula 535/STJ). Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.

Assim, suspendo cautelarmente o regime semiaberto, e determino a 

expedição de mandado de prisão contra o reeducando.

3. Dispositivo

a) Decreto a regressão cautelar de reeducando Romário da Silva Ramos, 

ao regime fechado.

b) Expeça-se mandado de prisão com validade até 12.11.2034;

 c) Cumpra-se o item 2.2 da fl. 638, que determinou-se “a extração da 

respectiva guia do cálculo de pena, em decorrência de sua extinção pela 

prescrição da pretensão punitiva. Contudo, verifico sua existência em 

cálculo de pena de fl. 617.”

 d) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222923 Nr: 4632-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Henrique Silva Salermo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANITA DOS PASSOS 

MÁXIMO - OAB:41700

 Em 14.11.2018, às 17hrs51min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Realizada a justificativa. O Ministério Público 

manifesta pela manutenção da regressão do reeducando ao regime 

fechado. Por sua vez, a Defensoria Pública manifesta pela devolução do 

reeducando ao regime semiaberto. Após, o MM. Juiz, em áudio, decidiu: “1. 

Converto a regressão cautelar em definitiva. 2. Expeça-se novo cálculo, 

anotando a data base em 26.07.2018, anotando ainda a interrupção de 

novembro de 2017 até a data da prisão.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103153 Nr: 8157-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão Autos nº 103153 Em decisão de fls.354/354-v, foi autorizado a 

retirada da tornozeleira eletrônica, ante a necessidade médica apontada 

em fls.346/351, no entanto, não houve comunicação ao juiz em que o réu 

ainda responde criminalmente. Assim, comunique-se ao Juízo da Comarca 

de São Luis dos Montes Belos-GO, nos autos de cód. 284078/1ª Vara 

Criminal, da retirada da tornozeleira do reeducando Rogério Alves Pereira, 

remetendo-lhe cópia da decisão de fls. 354/354-v e do relatório médico de 

fls.346/351. Cumpra-se. Barra do Garças, 13.11.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 95311 Nr: 215-35.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 1. Relatório

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Francisco 

Ribeiro de Oliveira, nascido em 27.12.1982, filho de José Fernandes de 

Oliveira e Helena Ribeiro de Oliveira, ostentando as seguintes guias de 

execução penal:

a) Guia de fls. 9/9v: Pena: 6 (seis) anos de reclusão; Crime: art. 213 do 

Código Penal, substituído por duas restritivas de direito; Regime: fechado; 

Data do fato: 13.4.2004; Prisão em: 4.12.2009; Recebimento da denúncia: 

03.02.2006; Sentença: 30.11.2009; Intimação pessoal da sentença: 

11.12.2009; Data do julgamento de recurso defensivo: 29.6.2010; Trânsito 

em julgado para o MP: 11.12.2009; Trânsito em julgado para a defesa: 

12.8.2010; Trânsito em julgado para o réu: 12.8.2010.

b) Guia de fls. 187/187v: Pena: 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa; Crime: art. 148, §1°, incisos IV e V do CP; Pena: 2(dois) anos e 

6(seis) meses; Crime: art.14, Lei 10826/03; Regime: fechado; Prisão em: 

1.11.2011; Data do fato: 1.11.2011; Recebimento da denúncia: 25.11.2011; 

Sentença: 2.3.2013; Trânsito em julgado para o MP: 12.3.2012; Trânsito em 

julgado para a defesa: 1.11.2012; Trânsito em julgado para o réu: 

1.11.2012.

 O reeducando no dia 7.2.2013 foi promovido ao regime semiaberto 

conforme decisão de fl.221, sendo intimado das condições no dia 

13.2.2013 (fl.224).

 Decisão promovendo o reeducando ao regime aberto (fl.293), sendo 

intimado das condições no dia 22.7.2014 (fl.297).

 Decisão suspendendo o cumprimento da execução da pena privativa de 

liberdade (fl.303).

 Decisão regredindo cautelarmente o reeducando ao regime semiaberto no 

dia 4.12.2017 (fl.311).

 O cálculo foi atualizado no dia 30.5.2018 (fl.323), anotando o montante de 

03 (três) anos e 08 (oito) meses e 15(quinze) dias, que restam a cumprir.

 Ofício comunicando o descumprimento das condições do monitoramento 

eletrônico pelo reeducando, desde o dia 1º de setembro a 25 de setembro 

de 2018 (fls.326/337).

 No parecer ministerial de fls.338/340 o Ministério Público manifestou pela 

regressão ao regime fechado.

 2. Da fundamentação

 Quanto ao cumprimento da pena, verifica-se que o reeducando após ser 

intimado das condições do cumprimento da pena em regime semiaberto 

(fls.311/312), não deu continuidade ao cumprimento das condições do 

monitoramento eletrônico (fl.189).

 Razão disto, ante o descumprimento das condições (fls.326/337), 

suspendo cautelarmente o regime semiaberto, e determino a expedição de 

mandado de prisão contra o reeducando.

3. Do indulto e comutação

Incabíveis a aplicação de indulto e da comutação, uma vez que existe o 

impedimento previsto no art. 3, inciso III, do Decreto nº 9246/17, no qual 

não será concedido tais institutos as pessoas condenadas por crimes 

hediondos ou a este equiparados.

4. Dispositivo

a) Decreto a regressão cautelar do reeducando Francisco Ribeiro de 

Oliveira para o regime fechado;

 b) Incabíveis a aplicação de indulto e comutação.

c) Expeça-se mandado de prisão com validade de 13.11.2026;

 d) Vistas ao Ministério Público e Defesa;

e) Remeta-se ao arquivo provisório até a prescrição, cumprimento do 

mandado de prisão e comparecimento pessoal em juízo.

f) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269634 Nr: 764-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 269634 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto em 15.11.2018. No ato do 

cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar 

o reeducando se irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso 

o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado 

de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com 

data-base em 15.11.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabível 

indulto e comutação¸ uma vez que existe o impedimento previsto no art. 3º, 

inciso II, do Decreto nº 9.246/17, no qual dispõe a não aplicação de tais 

institutos às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, caput, da 

Lei nº 11.343/06. Barra do Garças/MT, 14.11.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194330 Nr: 77-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Análise da execução

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando 

Wanderson de Sousa Costa, nascido em 12.05.1995, filho Marisa Sousa 

Ferreira e Fransoir Antonio Costa, ostentando a seguinte guia de 

execução:

a) Guia provisória de fls. 05/05-v: Crime: art. 33, da Lei nº 11.343.06; 

Pena: 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 

(trezentos e oitenta e oito) dias-multa; Crime: art. 35, da Lei n° 11.343/06; 

Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 500 (quinhentos) dias-multa; 

Totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, 20 (vinte) dias de 

reclusão e 888 dias-multa. Regime: fechado; Prisão em: 26.05.2014; Data 

do fato: 26.05.2014; Recebimento da denúncia: 04.08.2014; 

Sentença:12.11.2014; publicação da sentença: 18.11.2014; Intimação 

pessoal da sentença: 17.11.2014; Data do julgamento de recurso 

defensivo: 09.12.2015; Trânsito em julgado para o MP: 26.11.2014; 

Trânsito em julgado para a defesa e réu: 23.02.2016.

 Em decisão de fls. 234/237, determinou a expedição de alvará de soltura, 

para cumprimento de pena em regime semiaberto e condições para 

utilização da tornozeleira eletrônica.

Em conta ministerial de fl. 252/253, o Ministério Público requereu que o 

recuperando fosse regredido ao regime fechado, pelo motivo de ter 

praticado novos crimes (arts. 148; 157, §2º, incis. I, II, IV, V; e art. 288, § 

único, todos do CP), nesta cidade (APF- código 268913, 1º vara criminal).

Adiante, em decisão o reeducando foi regredido ao regime fechado pela 

decorrência de novos crimes cometidos (fl. 260).

No termo de assentada dos autos do código nº 269351, no dia 13.08.2018 

em audiência de custódia, o MM Juiz concedeu a liberdade de Wanderson 

de Sousa, pois, a conduta se enquadraria em situação fática de menor 

importância ou irrelevante para o crime, e, ainda, determinou a utilização 

de tornozeleira eletrônica.

No cálculo de pena de fl. 277, verificou-se que o reeducando cumpriu 1/6 

das penas unificadas em 28.05.2018, ocorrendo ainda o período temporal, 

o que ocorreu dia 23.08.2018.

Em fl. 279, o Ministério Público requereu a progressão de regime do 

reeducando para o regime aberto, posteriormente, a defesa do réu 

requereu a progressão para o regime aberto e homologação do cálculo.

No curso da execução, sobrevieram informações através do ofício nº 

505/2018/CPBG-MT, fls. 281/286, apresentando relatório do monitoramento 

eletrônico do reeducando, apontando o descumprimento reiterado de 

condições fixadas em juízo quando da concessão ao regime semiaberto.

Conforme relatório apresentado, o reeducando deixou de efetuar o 

carregamento da tornozeleira eletrônica por cerca de 06 (seis) dias 

frustrando sua monitoração, colidindo com a finalidade da condição. 

Ademais, quanto ao repouso domiciliar noturno em domicílio, o reeducando 

apresenta relutância em seu cumprimento, permanecendo fora do domicílio 

informado por cerca de 13 (treze) dias.

2. Fundamentos

O ofício nº 505/2018/CPBG-MT, de 09.10.2018 demonstrando que por 

diversas oportunidades o reeducando deixou a bateria da tornozeleira 
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eletrônica totalmente descarregada, frustrando sua monitoração por cerca 

de 05 (cinco) dias, bem como a quebra do recolhimento domiciliar noturno 

por 13 (treze) dias.

Este fato torna razoável, antes da progressão deverá ser realizada 

audiência de justificação, uma vez que o reeducando, após o alvará de 

soltura nos autos de código nº 269351 em 13.08.2018, comprovam o 

comparecimento mensal em juízo nos meses de agosto e setembro de 

2018, conforme consulta no apolo.

Ante o exposto, designo audiência de justificação para o dia 13.02.2019 

às 13h00min.

3. Da guia provisória de fls. 05/05-v.

Considerando que a guia provisória de fls. 05/05-v transitou em julgado em 

20.05.2015 para a defesa, conforme consulta no TJMT, expeça-se guia 

definitiva.

4. Do indulto e comutação

Incabíveis a aplicação de indulto e da comutação, uma vez que existe o 

impedimento previsto no art. 3, inciso II, do Decreto nº 9246/17, no qual 

não será concedido tais institutos as pessoas condenadas por crime de 

tráfico.

 5. Dispositivo

a) Designo audiência de justificação para o dia 13.02.2019 às 13h00min.

b) Substitua-se a guia de fl. 05-v por definitiva.

c) Homologo cálculo de liquidação de pena de fl.277.

d) Remeta-se cópia do cálculo de pena ao reeducando Wanderson de 

Sousa Costa, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84.

e) Incabível a aplicação de indulto e comutação.

f) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 252339 Nr: 7878-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheicks Max Sousa Coronheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 252339

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria n. 1.333/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.01.2019, às 16h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194558 Nr: 232-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:12027/MT, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 Decisão

Autos nº 194558

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria n. 1.333/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução para o dia 24.01.2019, às 14h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 246249 Nr: 3686-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo José Borges Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 Em 14.11.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Advogado João Bento Júnior (OAB/MT-10.863). 

Realizado o pregão, ausente o réu. Prejudicada a oitiva das testemunhas. 

Após, o MM. Juiz, decidiu: “1.Diante da ausência de requisição do réu, que 

encontra-se recolhido na Penitenciária Major PM Zuzi, na Comarca de 

Água Boa – MT, redesigno a audiência para 13.02.2019, às 14hrs30min. 2. 

Requisite-se a presença do réu e das testemunhas militares. 3. Sai a 

defesa técnica devidamente intimada.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214528 Nr: 12174-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Benevides do Carmo Filho, Hiago 

Saraiva Ferrari, Luiz Fernando Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Em 14.11.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e os advogados Wmarley Lopes Franco, Júnior César 

Coelho da Silva, Jessica Silva Souza e Blainy Danilo Matos Barbosa. 

Realizado o pregão, presentes os réus. O Ministério Público insiste na 

oitiva das testemunhas faltantes. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo 

audiência para a oitiva das testemunhas Rafael Pinheiro de Farias para a 

data de 13.02.2019, às 15hrs30min. 2. Depreque-se a oitiva de Jhonny 

Garcia Trindade Monteiro, para a Comarca de Corumbá – MS, onde exerce 

a função de Delegado de Polícia Civil. 3. Saem os réus e defesas técnicas 

devidamente intimadas.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234669 Nr: 12531-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Eduardo Ferracioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 234669

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria n. 1.333/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.01.2019, às 16h.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282937 Nr: 8845-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Miguel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Em 14.11.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e os Advogados Rogério Nóbrega da Silva 

(OAB/MT-14736-A) e Ramon Honda Silva (OAB-23916/0). Realizado o 

pregão, presente o réu. Registrada a presença de Kissya Pires da Costa 

Rodrigues. Realizada a oitiva das testemunhas Matheus Carolo do 

Nascimento e Rosa Maria de Jesus. O Ministério Público insiste na oitiva 

das testemunhas Weverton Lacerda Cunha e Vancleiton de Paula e Silva. 

Após, o MM. Juiz, em áudio, decidiu: “1. Identifico fatores probatórios que 

fazem tornar o encarceramento cautelar desnecessário, cito aqui a 

primariedade do réu, assim, concedo liberdade provisória ao réu, com a 

obrigação de manutenção de endereço atualizado e recolhimento domiciliar 

noturno monitorado por tornozeleira eletrônica, que deverá ser inserida de 

imediato. 2. Destrua-se a droga apreendida. 3. Designo audiência para a 

oitiva das testemunhas Weverton Lacerda Cunha, Vancleiton de Paula e 

Silva e Rubens de Aguirre para 13.02.2019, às 13hrs30min. 4. Saem réu e 

defesa técnica devidamente intimados.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 41875 Nr: 563-68.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidsen Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 41875 Ante o exposto: a) Indefiro o pedido de 

fls.176/178, uma vez que não preenche o requisito previsto no art. 117, da 

Lei nº 7.210/84. b) Aplico a comutação. c) Renove-se o cálculo 

subtraindo-se da pena remanescente a fração de 1/3 (um terço), devendo 

a pena remanescente observar a data de 25.12.2017, incluindo a 

data-base em 09.09.2018, conforme item “3”, da decisão de fl.168. d) 

Após a confecção do cálculo, vistas ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública. e) Não havendo impugnação, remeta-se cópia do cálculo de pena 

ao reeducando, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. 

Barra do Garças, 14.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 163349 Nr: 4829-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnilton dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Análise da Execução

Trata-se de executivo de pena oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Adnilton dos 

Santos, nascido em 09.07.1981, filho de Francisco Joaquim dos Santos e 

de Maria José de Fátima Santos, ostentando as seguintes guias de 

execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 06/06-v: Pena: 01 (um) anos e 02 (dois) meses, 

de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art. 155, caput, c/c art. 

61, inciso I, do CP; Regime: Semiaberto; Data do fato: 01.12.2008 da 

denúncia: 25.09.2009; Suspensão pelo art. 366, CPP: 2008; Prisão em: 

02.12.2008 e soltura em: 05.12.2008; Recebimento 02.03.2010; Sentença: 

19.10.2011; Substituição: não houve; Publicação da sentença: 20.10.2011; 

Intimação pessoal da sentença: 27.10.2011; Trânsito em julgado para o 

MP: 03.11.2011; Trânsito em julgado para a defesa: 14.11.2011;

 b) Guia definitiva de fls. 44/44-v: Pena: 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, de 

reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art. 155, caput, c/c art. 61, inciso 

I, c/c art. 65, inciso III, do CP; Regime: Semiaberto; Data do fato: 

23.04.2009; Prisão em: 23.04.2009 e soltura em: 03.06.2009; Recebimento 

da denúncia: 25.05.2009; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; 

Sentença: 24.10.2011; Substituição: não houve; Publicação da sentença: 

04.11.2011; Intimação pessoal da sentença: 02.08.2012; Trânsito em 

julgado para o MP: 28.11.2011; Trânsito em julgado para a defesa: 

08.11.2011; Trânsito em Julgado para o réu: 07.08.2012;

c) Guia definitiva de fls. 109/110: Pena: 01 (um) ano e 06 (seis) meses, de 

reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art. 155, caput, do CP; 

Regime: Aberto; Data do fato: 20.09.2009; Prisão em: 20.09.2009 e soltura 

em: 16.10.2009; Recebimento da denúncia: 29.10.2009; Suspensão pelo 

art. 366, CPP: houve; Sentença: 10.08.2012; Substituição: Não houve; 

Publicação da sentença: 10.08.2012; Intimação pessoal da sentença: 

14.01.2013; Trânsito em julgado para o MP: 04.09.2012; Trânsito em 

julgado para a defesa: 17.09.2012; Trânsito em julgado para a defesa: 

21.01.2013;

d) Guia definitiva de fls. 173/173-v: Pena: 06 (seis) meses, de reclusão, e 

05 (cinco) dias-multa, fixado o valor do dia multa no mínimo legal; Crime: 

art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal; Regime: Semiaberto; 

Data do fato: 12.10.2013; Prisão em: 13.10.2013 e soltura em: 25.10.2013; 

Recebimento da denúncia: 06.08.2013; Suspensão pelo art. 366, CPP: não 

houve; Sentença: 15.10.2014; Substituição: Não houve; Publicação da 

sentença: 16.10.2014; Intimação pessoal da sentença: 15.10.2014; 

Trânsito em julgado para o MP: 20.10.2014; Trânsito em julgado para a 

defesa: 27.10.2014;

 e) Guia definitiva de fls. 192/192-v: Pena: 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 

10 (dez) dias, de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; Crime: art. 155, 

§4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP; Regime: Fechado; Data do fato: 

03.09.2014; Prisão em: 03.09.2014; Recebimento da denúncia: 26.09.2014; 

Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Sentença: 23.02.2015; 

Substituição: não houve; Publicação da sentença: 25.02.2015; Intimação 

pessoal da sentença: 13.03.2015; Data do julgamento da apelação 

defensiva: 28.07.2015; Trânsito em julgado para o MP: 20.03.2015; 

Trânsito em julgado para a defesa: 14.09.2015;

 f) Guia definitiva de fls. 250/250-v: Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses, 

de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente; Crime: art. 155, caput, do CP; Regime: Aberto; 

Data do fato: 27.06.2014; Prisão em: 27.06.2014 e soltura em: 18.08.2014; 

Recebimento da denúncia: 25.07.2014; Suspensão pelo art. 366, CPP: não 

houve; Sentença: 14.09.2015; Substituição: não houve; Publicação da 

sentença: 29.09.2015; Intimação pessoal da sentença: 09.10.2015; 

Trânsito em julgado para o MP: 13.10.2015; Trânsito em julgado para a 

defesa: 19.10.2015;

 g) Guia definitiva de fls. 305/305-v: Pena: 02 (dois) anos, de reclusão, e 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos; Crime: art. 155, §4º, incisos I e II, do CP; 

Regime: Semiaberto; Data do fato: 26.07.2013; Prisão em: não há 

informações; Recebimento da denúncia: 10.03.2014; Suspensão pelo art. 

366, CPP: não houve; Sentença: 28.03.2017; Substituição: não houve; 

Publicação da sentença: 03.04.2017; Intimação pessoal da sentença: 

23.05.2017; Trânsito em julgado para o MP: 10.04.2017; Trânsito em 

julgado para a defesa: 29.05.2017;

 Em fl.335/335-v, denota-se a existência de cálculo de pena 

confeccionado no dia 17.10.2018, apontando como data de progressão de 

regime o dia 17.10.2018, computando o total de pena cumprida no 

montante de 4 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11(onze) dias.

Em fls. 337/339-v, no dia 17.10.2018 o reeducando foi promovido ao 

regime semiaberto, aplicando-lhe o recolhimento noturno domiciliar com 

tornozeleira eletrônica.

A defesa do reeducando em fl. 346 requereu a homologação do cálculo de 

liquidação de pena para o conhecimento do recuperando.

Sobreveio informações através do ofício nº 545/2018/CPBG-MT, fls. 

347/340, apresentando relatório do monitoramento eletrônico do 

reeducando, apontando o descumprimento reiterado de condições fixadas 

em juízo quando da concessão ao regime semiaberto.

Conforme relatório apresentado, o reeducando deixou de efetuar o 

carregamento de tornozeleira eletrônica por cerca de 04 (dias) dias 

frustrando sua monitoração, colidindo com a finalidade da condição. 

Ademais, quanto ao repouso domiciliar noturno o reeducando apresenta 

relutância em seu cumprimento, permanecendo fora do domicílio informado 

por cerca de 12 (doze) dias.

2. Fundamentos

Diante o ofício nº 545/2018/CPBG-MT, fls. 347/340, sobre o histórico de 

reiterados descumprimentos das condições que lhe foram impostas, 

regressão ao regime semiaberto em 17.10.2018, bem como da notícia de 
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descumprimento de repouso domiciliar noturno, vislumbro o cometimento 

de falta grave perpetrado pelo reeducando, fato hábil para ensejar em sua 

regressão ao regime fechado diante a ineficácia do método de 

monitoração, nos termos do art. 146-D, inciso II da LEP.

Sobre isto, é entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO. 

ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. ART. 146-C, I, DA LEP. FALTA GRAVE 

CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. SUBVERSÃO DA 

ORDEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA 

VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SANÇÕES. REGRESSÃO DE 

REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. 

ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção 

desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do 

col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Nos termos do art. 

146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que 

observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao 

violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado 

desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no 

art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência 

deste Tribunal Superior. Precedentes. III - Consoante art. 50, I, da LEP, 

comete falta grave o interno que incita ou participa de movimento para 

subverter a ordem ou a disciplina. A modificação do entendimento das 

instâncias ordinárias, que concluíram pela configuração da falta grave, 

demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo 

de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV - A 

prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme 

reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Importa, ainda, na alteração 

da data-base para a progressão de regime, não podendo refletir no 

livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto 

(Súmula 535/STJ). Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.

Regrido cautelarmente o reeducando ao regime fechado, nos termos do 

art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, expedindo-se mandado de 

prisão com validade até 12.11.2030 inscrevendo-se o respectivo mandado 

no BNMP.

Com o cumprimento do mandado de prisão, deverá o reeducando ser 

apresentado para audiência de custódia.

 3. Dispositivo

a) Decreto a regressão cautelar de Adnilton dos Santos, ao regime 

fechado;

b) Expeça-se mandado de prisão, com validade até 12.11.2030;

c) Homologo o cálculo de liquidação de pena de fl.346;

d) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178703 Nr: 676-65.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº178703 Assim, diante da informação apontada pela 

direção da cadeia em fl.208, e declaração da Comunidade terapêutica em 

fl.208-v, autorizo a remoção do equipamento de monitoração eletrônica do 

reeducando Daniel Rodrigues Gouveia. Oficie-se à central de monitoração 

eletrônica, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se, pessoalmente, o 

reeducando para comparecer à central de monitoração para a retirada do 

equipamento. Cancelo audiência designada em fl.209, postergando para 

após o tratamento do reeducando. Oficie-se a Comunidade Assistencial 

Terapêutica Casa de Davi, para que informe este juiz se o reeducando 

abandonar ou terminar o tratamento, e o período em que ficou internado. 

Determino que seja computado como cumprimento de pena o período em 

que o reeducando ficar internado na Clínica terapêutica. Conforme cálculo 

de liquidação de pena de fl.198, elaborado em 13.04.2018, o reeducando 

resta cumprir a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e 

sete) dias. Confeccione-se novo cálculo de pena, alterando a data-base 

para 31.08.2018, conforme item “1”, da decisão de fl.206. Cumpra-se. 

Barra do Garças, 14.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 232089 Nr: 10525-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Dutra Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - OAB:16.066, Nádia 

Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 Deste modo, não tendo a defesa apresentado justificativa capaz de 

alterar a situação fática que constituiu a falta grave perpetrada pelo 

reeducando, mantenho a regressão cautelar do reeducando nos exatos 

termos da decisão de fls. 48/49. Dispositivosa) Não acolho a justificativa 

do reeducando. b) Cumpram-se os dispositivos constantes da decisão de 

fl. 48/49 em sua integralidade. c) Incabível a aplicação de indulto ou 

comutação pela ausência do requisito objetivo constante do art. 1°, inciso 

III do Decreto Lei n° 9 246/17. d) Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 11292 Nr: 2025-02.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO RODRIGUES DE PAULA, VALTEIR 

RODRIGUES DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA - OAB:13983/A

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva de VALTEIR RODRIGUES 

DE PAULA mediante as seguintes condições a serem cumpridas:I - 

assinatura de compromisso de comparecimento a todos os atos 

processuais para os quais for intimado; II – não mudar de residência e 

cidade sem prévia comunicação à este Juízo e não se ausentar por mais 

de 15 (quinze) dias, sem comunicação, sob pena de decretação de sua 

prisão preventiva novamente.Fica desde já advertido o acusado que o 

descumprimento de qualquer das medidas cautelares acima nominadas 

ensejará novamente a decretação da sua prisão preventiva. Saliento que 

o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a leitura de todas as medidas 

impostas, ressaltando que, em caso de descumprimento, ensejará 

revogação do benefício.Expeça-se o competente alvará de soltura e termo 

de compromisso, devendo ser posto em liberdade caso não esteja preso 

por outro processo.REVOGO a suspensão do processo em relação ao 

denunciado VALTEIR RODRIGUES DE PAULA voltando a correr o curso do 

prazo prescricional.Proceda-se com a intimação do réu para, em 10 (dez) 

dias, apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar 

se o acusado possui ou não condições de constituir advogado, sendo que 

informada a impossibilidade, desde já nomeio o Dr. Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes para promover a defesa dativa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.Dê-se ciência ao Ministério Público 

e subscritor do pedido de revogação. PROCEDA-SE A ESCRIVANIA 

JUDICIAL A BAIXA E AO RECOLHIMENTO DE EVENTUAL MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NESTES AUTOS EM DESFAVOR DO RÉU VALTEIR 

RODRIGUES DE PAULA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272769 Nr: 2823-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilson Soares da Silva, Carlos Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Nohana Moraes de Oliveira - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 69 de 989



OAB:GO 47.203

 Desta forma, não há que se falar em nulidade por ausência de defesa.Em 

prosseguimento, considerando não ter havido intimação pessoal do réu 

Lenilson Soares da Silva, havendo informação de que estaria atualmente 

recolhido na Cadeia Pública local, proceda-se com nova tentativa de 

intimação da sentença. Intime-se. Cumpra-seBarra do Garças, 

14.11.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito em substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTOS BELEM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 12/12/2018 Hora: 14:20/MT, (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Positivo Informática S/A, designada para o dia 22/01/2019, às 

18h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Positivo Informática S/A, designada para o dia 22/01/2019, às 

18h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INESIO JONER (REQUERIDO)

ODENIR FERREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Odenir Ferreira Junior, designada para o dia 23/01/2019, às 12h 

(MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LIMA LIBERALESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo justificativa para o pedido de redesignação da 

solenidade conciliatória, determino à parte autora justifique sua ausência, 

no prazo de 10 (dez) dias, colacionando aos autos documento 

comprobatório. 2- Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos 

para despacho. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ELIZA HEINEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

 

1- Em detida análise dos autos, verifica-se ausência de instrumento 

procuratório, eis porque, para clara convicção deste juízo, DETERMINO ao 

patrono do feito que junte aos autos procuração original assinada pela 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011552-11.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca das 

petições de ID nº 11707895 e 11707882, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

Transcorrido o prazo, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 
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serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE SANTANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A sentença lançada por último no 

processo foi lançada por equivoco, razão pela qual o feito precisa ser 

chamado a ordem e cancelada a sentença anterior e substituída por esta. 

Em outros aspectos, não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo(s) promovente 

(s) em face da promovida. Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que 

em sua cidade houve falta de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) 

causou (aram) dano (s) material (is) e moral (is). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Chamando 

o feito a ordem, cancelo a sentença anteriormente lançada, em todos seus 

efeitos, por ter sido lançada por equivoco, sendo válida apenas a 

presente. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CESAR DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

DIANA CAMILA CESAR FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada ELETROSOM S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, em 07/12/2017 foi 

aprovado o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001047-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA SOUSA GARCIA (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16397642. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002282-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELMA PEREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16383864. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-57.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. PINHEIRO DE SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONTACT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 
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comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

1- Intime-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias. 2- Após, faça os autos conclusos para deliberação acerca da 

transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEAN JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 
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notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON FERREIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 
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deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PRISCILA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012232-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIS ALVES RODRIGUES 00179953109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. (REQUERIDO)

EXPLOMIG - DESMONTE ESPECIALIZADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRENE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 
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pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 196,77 (Cento e noventa e seis reais e setenta e sete 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001725-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA SILVEIRA CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO redesignada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 25/01/2019 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO PROCESSO n. 1000602-52.2018.8.11.0004 Valor da causa: 

R$ 10.405,36 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Vitório Pereira da 

Silva, 942, Sao Joao, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-000 Senhor(a): SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA A 

presente, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, por meio de 

seu advogado, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 22/01/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 21 de novembro de 

2018. Rodrigo Adriano Demétrio (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1000773-43.2017.811.0004 Pólo ativo: SEBASTIAO PEREIRA 

DOS PRAZERES Pólo passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO, sob o seguinte argumento: A) que não foi analisado a sua 

preliminar de incompetência em razão da prova pericial. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, 

conforme disposto no tópico das preliminares, conforme artigo, que 

atualmente leia-se 337 do NCPC, não existem motivos reconhecidamente 

preliminares ao mérito, sndo certo, que todos os argumentos foram 
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devidamente fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados 

à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. Sendo que a responsabilidade 

da empresa Reclamada restou devidamente comprovado na sentença 

proferida, de acordo com o delinear fático das provas constantes nos 

autos. Com efeito, não se trata de OMISSÃO, e sim de insatisfação com a 

sentença, ao qual o Recurso Inominado é o recurso devido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA OAB - GO0022861A (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação do polo ativo, por meio de 

seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias junte aos 

autos cálculo do débito devidamente atualizado, para posterior expedição 

do Mandado de Penhora. Rodrigo Adriano Demétrio Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010566-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em ação que lhe move Abadia Maria de Neves, a empresa requerida Via 

Varejo S/A chama o feito a ordem, alegando em suma, ausência de 

intimação acerca da sentença que reconheceu a procedência dos pedidos 

autorais, aventando detrimento de seu direito de revisão, pleiteando ao 

final pela nulidade dos atos e reabertura de prazos. 2- Pois bem, em 

análise dos movimentos processuais, nota-se que razão assiste a 

requerida vez que não fora atendido o pedido de habilitação aos autos (ID 

7850916), e em vista disso, acarretou-lhe aplicação de multa por 

descumprimento da obrigação e ainda a supressão do direito de recursos 

dentro dos prazos previstos por lei. 3- Cumpre-nos destacar para 

elucidação do entendimento deste magistrado, que conforme a Lei n. 

11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – 

em seus artigos 5º e 6°, as intimações serão feitas por meio eletrônico em 

portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando qualquer outra forma 

de publicação dos atos processuais, e ainda conforme expresso no § 1° 

do mencionado art. 5º, considerar-se-ão realizadas as intimações no dia 

em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao seu teor, exigindo-se 

ainda a certificação do ato, o que não resta demonstrado nos presentes 

autos. 4- Pois bem, sendo a intimação o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo conforme disposto no art. 269 

do CPC, aqui aplicado supletivamente em entendimento ao § 2º do artigo 

1.046 do mencionado códex, tendo restado prejudicado o direito que 

assiste à requerida de recorrer da decisum aportada no feito, em atenção 

aos princípios da integridade e publicidade dos atos processuais, 

ACOLHO a exceção aventada e DETERMINO à Secretaria que proceda 

com os atos necessários para regularização do sistema, tornando sem 

efeito a intimação contida no evento ID 14983036. 5- Intime-se, 

expedindo-se o necessário. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012555-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VAZ FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Por ter verificado a possível existência de crédito em favor da 

executada nos autos que tramitam junto à 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá-MT, DEFIRO o pedido de constrição e DETERMINO a 

penhora no rosto dos autos do processo nº 1001980-29.2018.8.11.0041, 

até o limite necessário a satisfazer integralmente a presente execução. 2. 

Expeça-se ofício ao cartório da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá-MT, solicitando informação acerca da fase processual que se 

encontra o autos supra citado, em tramite perante aquela Vara. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MELO OAB - RS87017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA OLIVEIRA SOARES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ocorrido o trânsito em julgado da sentença, certifique-se e arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011473-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO NOVAES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que colacione aos autos o acordo 

mencionado em petitório, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

2- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000687-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (EMBARGADO)

M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME (EMBARGADO)

CLEBER GERALDO DALBEN ELIAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da tentativa de citação frustrada, sob pena de extinção. 2- 

CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010542-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KWANZAA - INSTITUTO SOCIO - CULTURAL CAPOEIRISTICO ESPORTIVO 

EDUCACIONAL AMBIENTAL E LAZER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FABIO DE TOLEDO EICHMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (EXECUTADO)

LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORANGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

certidão de ID nº 16094231, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Transcorrido o 

prazo, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012946-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUSA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012957-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUITON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VITCOSKI, SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, o 

advogado da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta bancária indicada nos autos. Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da constrição pleiteada. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012657-18.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro parcialmente o pleito de ID nº 12341550. Suspenda-se o 

feito pelo período de 30 (trinta) dias para que a parte autora busque bens 

passíveis de penhora que sejam de titularidade da ré. 2. Transcorrido o 

prazo, faça conclusos. 3. Intime-se 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011851-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANNA LACERDA CUNHA OAB - MT0020473A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA COSTUREIRA (REQUERIDO)

MONEL BICHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010803-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANNA LACERDA CUNHA OAB - MT0020473A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES OAB - MT0020444A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro parcialmente o pleito de ID nº 13931326. Tendo em vista o 

transcurso do tempo, suspenda-se o feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias. 2. Transcorrido o prazo, intime-se a parte requerida para que informe 

quanto á sua recuperação judicial. 3. Intime-se 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para indicar o endereço correto e 

atual da parte requerida, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 

2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE CASTRO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 80 de 989



pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011886-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA OAB - SP0152232A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Intimem-se as partes do trânsito em julgado da sentença. 2. 

Nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR MIGUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010020-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY INACIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W K AGUIAR AMUI - ME (EXECUTADO)

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que há necessidade de nomeação ao réu que, 

citado por hora certa, vier a se tornar revel (art. 72, inciso II, CPC), 

entendo incabível a citação por hora certa em sede dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido 

constante no petição de ID nº 16538456, determinando seja expedido novo 

mandado para realizar uma nova tentativa de citação no endereço já 

declinado. 3. Resultando novamente infrutífera a diligência, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no presente 

feito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012245-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LAZARO BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção dos veículos 

fiat uno way 1.0 de cor prata placa OMN 4113, Barra do Garças/MT, 

honda cg fan esi de cor cinza placa NPP 6451, honda cg 125 today de cor 

vermelha placa KAV 8711 e vw fusca 1300 de cor branca placa BFY 

3252 de propriedade do devedor, os quais encontram-se no endereço 

declinado na exordial. Registro que uma vez não sendo mais possível a 

prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem 

passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial 

desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 

transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção do bem para amortização da 

dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, 

da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-21.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE ROSA MILOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA BATISTA LEMES BRITO (REQUERIDO)

JARBAS ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA OAB - GO0032642A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção do veículo fiat 

Chevrolet classic LS placa NVW 9618/GO, de propriedade do devedor, o 

qual encontra-se no endereço da Avenida Josephina Balestrero, nº 2252, 

Setor Nova Esperança em Aragarças/GO. Registro que uma vez não 

sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm 

sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar o bem passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção do bem para 

amortização da dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c 

o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-lo como pagamento da dívida, observando o que preconiza os 

artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 2. Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001990-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSA DAIANE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA BRITO PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JODES RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte Requerida, por 

meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar, dando andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Rodrigo 

Adriano Demétrio Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001991-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CAZELLI CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012476-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELE VALADARES TAVARES (REQUERENTE)

PAULO CESAR PEREIRA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO FERREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000179-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EVANGELISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANI REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERMERCADO MEGAFRUTT LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 
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admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001562-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO COSTA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SOUSA BELÉM (REQUERIDO)

VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do atestado médico de ID nº 16525044, DETERMINO 

à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência 

de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 

(LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ETARARE TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYA CAROLINE VENDRUSCOLO BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011387-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIDIO AUGUSTO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ACACIO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Em prefácio, DEFIRO o requerimento apresentado, 

passando a constar desde já como polo passivo o Espólio de Antônio 

Acácio de Barros. 2. Ademais, diante do falecimento do réu, determino à 

secretaria que agende nova audiência de conciliação. 3. Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), , observando o endereço constante na petição de ID nº 

16129922, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 85 de 989



ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ante as alegações do patrono que representa os interesses da parte 

autora, DETERMINO à Secretaria que certifique nos autos, a ocorrência de 

falhas acerca da disponibilização do despacho contido no ID 15178166. 2- 

CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO ALVES KUNZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

14193898. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010642-13.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA S. SILVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZ ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - PA0013900A 

(ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca dos 

depósitos realizados nos ID’s nº 14067554, 14067579, 15125306, 

16242192, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011986-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUSA MORAES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO GAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMA ALVES DA SILVA OAB - MT0017383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação AUTONOMA. Consta apresentação de pedido, que deve ser 

recebido como embargos a execução. Importante frisar, consoante os 

princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em 
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especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de execução de título 

(extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre pelo menos três 

aspectos essências. O primeiro se refere à temática que pode ser 

debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Outubro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011801-93.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MASCARENHAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos da 

seguinte forma: Intime-se a parte autora, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos autos 

Cálculo atualizado da dívida para a expedição do Mandado de Penhora. 

Rodrigo Adriano Demétrio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 18/12/2018 Hora: 14:45 (Horario de Cuiaba).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277134 Nr: 5496-88.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

5496-88.2018.811.0004, Protocolo 277134, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000450-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para as 

contas indicadas nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8012204-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA VIEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO(A))

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011879-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BARBOSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que extraviou sua carteira contendo todos os seus documentos 

pessoais no trajeto de casa para o trabalho, conforme boletim de 

ocorrência colacionado. Todavia, foi surpreendido com ligações referente 

a atraso no pagamento de faturas relativas a compras que sustenta jamais 

ter realizado. Ante ao inadimplemento que considera indevido teve seu 

nome protestado pelo réu no montante de R$925,82 (novecentos e vinte e 

cinco reais e oitenta e dois centavos) e R$568,46 (quinhentos e sessenta 

e oito reais e quarenta e seis centavos). No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que houve a 

inscrição e manutenção indevida pelo réu do nome do demandante nos 

órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e 

moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 
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regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BARBOSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 
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Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que extraviou sua carteira contendo todos os seus documentos 

pessoais no trajeto de casa para o trabalho, conforme boletim de 

ocorrência colacionado. Todavia, foi surpreendido com ligações referente 

a atraso no pagamento de faturas relativas a compras que sustenta jamais 

ter realizado. Ante ao inadimplemento que considera indevido teve seu 

nome protestado pelo réu no montante de R$1.701,75 (mil setecentos e um 

reais e setenta e cinco centavos). No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pelo réu do nome do demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 
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comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BARBOSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que extraviou sua carteira contendo todos os seus documentos 

pessoais no trajeto de casa para o trabalho, conforme boletim de 

ocorrência colacionado. Todavia, foi surpreendido com ligações referente 

a atraso no pagamento de faturas relativas a compras que sustenta jamais 

ter realizado. Ante ao inadimplemento que considera indevido teve seu 

nome protestado pelo réu no montante de R$175,78 (cento e setenta e 

cinco reais e setenta e oito centavos) e R$160,44 (cento e sessenta reais 

e quarenta e quatro centavos). No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pelo réu do nome do demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 
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ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE CRISTINA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que possui o cartão de crédito “Visa” nº 4984 5381 2329 

5819 junto ao réu, entretanto em novembro de 2017, por meio do protocolo 

870405690, entrou em contato via telefone e solicitou o cancelamento da 

função crédito. Porém, nos meses seguintes não cessaram as cobranças 

referentes ás tarifas do cartão de crédito. A autora sustenta que tais 

descontos já estão ocorrendo há aproximadamente 01 (um) ano e não se 

atentou a esse fato, visto confiar na boa-fé do réu em realizar o 

cancelamento solicitado. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que a autora solicitou o cancelamento da 

função crédito de seu cartão, entretanto, o réu continua efetuando 

cobranças mensais relativas ao serviço, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional do reclamante a 

respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquela. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 
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que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré suspenda a 

cobrança do serviço de cartão de crédito na conta bancária da requerente 

(conta corrente/salário agência 0571-1, conta 57.339-6), bem como, se 

abstenha de protestar seu nome, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011087-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o bloqueio de bens através do 

sistema Renajud, houve a quitação da condenação, motivo pelo qual o 

patrono da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada e posterior levantamento da penhora 

efetuada sobre bens da executada, eis porque, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 
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autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

bancária indicada nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do 

que preconiza o artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, tendo em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o 

processo em apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex 

processual civil. Extinta a dívida exequenda e efetivado o levantamento da 

penhora realizada consoante comprovante de remoção de restrição 

acostado aos autos, após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.
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Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida, especialmente porque a medida não é irreversível. 

Ante ao fato de o autor sustentar que comprou madeiras do réu Antônio 

por meio de cheques no importe de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) 

e R$10.000,00 (dez mil reais). Todavia, a primeira parte da mercadoria foi 

entregue na data combinada, ao passo que a segunda não foi entregue 

visto a impossibilidade sustentada pelo réu. Diante disso, o autor afirma ter 

sustado o cheque, porém o réu entregou-o para o Sr. Joaquim que 

protestou o título. Quanto ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pelo réu do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquele. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado do Requerente por conta da conduta da promovida, consoante 

explanação na vestibular. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 94 de 989



quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de 

excluir incontinenti o nome do requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT para que promova a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome do 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Tendo a audiência de tentativa de conciliação já sido 

aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o necessário. 15- 

Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar ser titular da conta corrente 0001228-9, agência 3292 do 

Banco Bradesco e que no mês de outubro recebeu em sua residência um 

certificado de adesão de seguro de cobertura de acidentes pessoais 

emitido pela ré, com prêmio mensal no montante de R$40,00 (quarenta 

reais). Todavia, sustenta nunca ter solicitado tal serviço o qual tem sido 

descontado de seu benefício de pensão por morte. Sustenta que a ré se 

negou a cancelar o seguro e a estornar os valores debitados. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que a 

autora não contratou referido serviço e, embora tenha solicitado seu 

cancelamento, o mesmo não foi realizado, tendo ocorrido o desconto de 

valores de seu benefício previdenciário, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a 

respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 
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ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida da requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquela. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré se abstenha de 

realizar quaisquer descontos junto a conta bancária da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- 

DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TUILI DE ABREU FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA TAINA PARREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. INTIME-SE a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011105-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON VICENTE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIRO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de 

admissibilidade, tendo sido interposto fora do prazo legal de 10 dias (art. 

42 da LJESP) conforme certificado nos autos. Deste modo, por não 

preencher o recurso interposto um dos pressupostos objetivos para seu 

manejo, consistente na tempestividade, NÃO RECEBO-O. 2- Não havendo 

manifestação das partes, após certificado o trânsito em julgado, promova 

o arquivo mediante as baixas e anotações necessárias. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001660-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado no evento de nº. 17. 2- Destarte, uma vez satisfeita a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DE SOUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001249-47.2018.811.0004 Pólo ativo: REGINALDO RIBEIRO DE 

PAULA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 
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COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante REGINALDO 

RIBEIRO DE PAULA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOSEANE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NERES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 
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independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MATOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado entre partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o 

processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR VOLTOLINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012335-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SANTOS PADUA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 
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Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 87/2018-DF

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO a ocorrência de danos no sistema hidráulico e nas 

demais estruturas físicas do prédio do Fórum de Cáceres, no qual, veio 

alagar as dependências da 1ª Vara Cível, com danos a inúmeros 

equipamentos de informática.

 CONSIDERANDO a necessidade dos reparos necessários nos sistemas 

hidráulicos e os procedimentos de análise dos aparelhos eletrônicos.

 RESOLVE

 SUSPENDER o atendimento ao público no âmbito da 1ª da Primeira Vara 

Cível, nos dias 21 a 23 de novembro de 2018, ficando igualmente 

suspensos os prazos processuais, que voltarão a correr no próximo dia 

útil.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Conselho da Magistratura, a 

Corregedoria Geral de Justiça, aos Juízes da Comarca, ao Ministério 

Público, Polícia Militar, Delegacia Regional, à Subseção da OAB/MT nesta 

cidade, dando-se ciência aos servidores e fixando cópia no mural do 

Fórum.

 Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002228-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002228-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ELZA MARIA DA SILVA MEIRA 

REQUERIDO: JANICE MARQUES Vistos etc. Tendo em vista a retificação 

do polo passivo, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a 

petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à 

tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694. § 

1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. 

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, certifique-se o o decurso 

do prazo de resposta e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito
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1002228-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ELZA MARIA DA SILVA MEIRA 

REQUERIDO: JANICE MARQUES Vistos etc. Tendo em vista a retificação 

do polo passivo, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 
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pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 
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constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a 

petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à 

tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694. § 

1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. 

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, certifique-se o o decurso 

do prazo de resposta e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 130030 Nr: 8662-06.2010.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, SDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:, ADRIANO COLLÉGIO ALVES - OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE 

DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor de petitório de fls. retro, informando que no sistema 

processual Pje/MT há em curso duas ações em que figuram as mesmas 

partes (1005194-36.2018.8.11.0006 e 1001509-55.2017.8.11.0006), onde 

as prestações alimentícias abrangem o pedido nestes autos, bem como 

ante o pedido de fls. retro, determino o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 2092-38.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADAM, WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MARCIO DA SILVA ALMEIDA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 70113 Nr: 7550-07.2007.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSB, AABJ, RBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169612 Nr: 5923-21.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSEF, V, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179307 Nr: 1820-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MILTON CHAVES LIRA para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 200725 Nr: 3859-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob 

as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 9407 Nr: 55-87.1999.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDA, PVBDA, AFDAJ, CARLOS ALBERTO FERREIRA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MCDA, MARINA 

FERREIRA DA SILVA, MARISA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, VLFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, JOSÉ CARLOS GUERRERO - OAB:109.654, JOSÉ 

THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA JOSÉ MAURICIO JORGE DA 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 41152 Nr: 6292-64.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FABIO MAGALHÃES DE 
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OLIVEIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183702 Nr: 4460-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ERIKA SANCHES, para que 

devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas do 

artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160445 Nr: 8248-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM, FMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ATILA SILVA GATTASS para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 163026 Nr: 316-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CO, MOR, AOR, MORDPA, JOR, AORM, POR, OMDM, 

LOR, AOR, POR, FBDMJ, ROR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133317 Nr: 2171-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193827 Nr: 10636-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LYGIA MONFORTE BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLEGARIO BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR GIOVANE GUARLBERTO DE 

ALMEIDA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166303 Nr: 3306-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SALES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA MAIRINK MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164558 Nr: 1707-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR VINICIUS CASTRO CINTRA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16748 Nr: 1-35.1973.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANETE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RODIN DA SILVA CIRALLI 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 90673 Nr: 5869-31.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDLD

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 103 de 989



 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - 

OAB:9380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ERIKA PINTO DE ARRUDA, de 

arruda para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138743 Nr: 8265-10.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADO, ODOF, JDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, ANA CLARA DIAS NANI, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16869 Nr: 25-52.1999.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, JOCELIA BRITO DE 

SOUZA, JOCÉZIO BRITO DE SOUZA, RENATO LEMOS BARBOSA, 

LOURDES MARIA BRITO BARBOSA, ENA BRITO SETENTA, JOSÉ BRITO 

DE SOUZA JÚNIOR, VICTORIA BRITO JURQUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321-B, 

BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391/MT, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062, Edilaine 

Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, 

JUANA SOBREIRA SETENTA - OAB:36503, RONICLEI ELIAS DE 

RESENDE - OAB:20047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

José Brito de Souza.

Compulsando os autos, verifico que o inventariante requereu a expedição 

de alvará judicial para alienação de um quinhão de cada um dos herdeiros 

na proporção de 10% (dez por cento) do imóvel rural denominado 

Fazenda Rancho Fartura.

 Devidamente intimados, os demais herdeiros manifestaram concordando 

com o pleito, tendo os Srs. José Brito de Souza Junior, Josélia Brito de 

Souza e Jocineide Brito de Souza, pugnado pela realização do pagamento 

total do imóvel via deposito judicial, bem como pela apresentação do 

contrato de compra e venda e a partilha de eventual saldo remanescente 

entre os herdeiros (fls. 1861/1862).

 Com efeito, considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do 

processo de inventário ou arrolamento.

Assim, analisando o pedido formulado, necessário colacionar a lição dos 

mestres Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, acerca de alienação de 

bens:

“Nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de 

quitação da dívida ativa e manifestação da Fazenda Pública, sendo o que 

se abstrai dos arts. 1.026, 1.031, § 2º e 1.036, § 5º, do Código de 

Processo Civil, assim, as vendas somente podem ser deferidas após 

pagamentos dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, 

comprovando-se com a juntada de certidões negativas. Se se tratar de 

bem móvel, basta a negativa do Imposto de Renda. Cuidando-se de 

alienação de imóvel, será também exigível o pagamento do imposto de 

transmissão, além do comprovante de quitação de débitos até a data do 

óbito”. (Inventários e Partilhas, 18ª ed., São Paulo : Liv. e Ed. Universitária 

de Direito, 2005, p. 485)

Tenho que o interesse do requerente, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizada a alienação pleiteada, uma 

vez que não existe nenhum óbice aparente à concessão deste, 

considerando que todos os herdeiros manifestaram sua concordância 

para com o pleito.

 Portanto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido formulado pelo inventariante e determino que se expeça alvará 

judicial autorizando a alienação do imóvel rural denominado Fazenda 

Rancho Fartura, devendo ser utilizado apenas um quinhão de cada um dos 

herdeiros, na proporção máxima de 10% (dez por cento) cada, para 

pagamento dos tributos do espólio.

Consigno que o pagamento pela venda do imóvel deverá ser realizado via 

deposito judicial, bem como deverá o inventariante apresentar o contrato 

de compra e venda nos autos, para ciência de todos os herdeiros.

Determino ainda, sejam prestadas as contas no prazo de 90 dias, nestes 

autos.

Ademais, intimem-se os herdeiros para se manifestarem acerca do pedido 

de fls. 1860.

Ainda, intime-se o inventariante acerca da petição de fls. 1868.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 147426 Nr: 5749-80.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSR, AMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR VINICIUS CASTRO CINTRA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 59552 Nr: 5840-83.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MARIA CRUZ FURLANETTO, WANDERLINO 

LOPES BARBOSA, CLEUZA LOPES BARBOSA, WESLEY MOITINHO 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO MARIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681 MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836, 

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167736 Nr: 4462-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINE ALVES DA SILVA, MARIA ANGELICA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 104 de 989



MANZEPPI - OAB:9203, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MILTON CHAVES LIRA para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 9702 Nr: 306-42.1998.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE APARECIDA ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ERIKA PINTO DE ARRUDA, de 

arruda para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78357 Nr: 4987-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156438 Nr: 4076-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 90589 Nr: 5796-59.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMPDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FABIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154252 Nr: 1638-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RAPHAEL MUCIO FANAIA 

MONTEIRO, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11867 Nr: 2992-60.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI LACERDA DE BARROS, SILVIA CURVO DE 

LACERDA, LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA, ENY LACERDA LEITE 

DE BARROS, LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE LACERDA NETO, ENY CURVO 

DE LACERDA, LUIZ COSTA MARQUES, ANTONIO AUGUSTO COSTA, 

ZÉZINHA MARIA AUGUSTA COSTA, JOSÉ AUGUSTO COSTA, APARÍCIA 

JARA, JOSÉ DALBEM, MARIA LUCIA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT, 

JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109/MT, JOSÉ PATROCINIO DE 

BRITO JUNIOR - OAB:4.636, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194-A, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498-MS, 

LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - OAB:8228/MS, VINÍCIUS 

CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE 

LACERDA - OAB:8228/MS

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR NUANE CAROLINE 

RODRIGUES para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 1040-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCS, BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31944 Nr: 1814-13.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA GILZA LEITE FONTES, IRANI CECILIA FONTES 

CALONE, LUÍZ CARLOS CALONE, LUANA TIRELLI FONTES, NAYDE 

MARIA LEITE FONTES, EROS TIRELLI FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, DARLISE HASPER MUNIZ 

TUBINO SILVA - OAB:OAB/MT 5673, EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - 

OAB:20116/O, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, RENATO 

GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação nos autos de possibilidade de acordo, bem 

como a manifestação da herdeira Luana às fls. 1259/1260, remetam-se os 

autos ao CEJUSC, a fim de que seja realizada audiência de 

conciliação/mediação com os herdeiros do espólio.

Consigno que, independente de realização de acordo, deverá a 

inventariante juntar nos autos os documentos mencionados às fls. 1263.

Outrossim, proceda-se Sra. Gestora conforme requerido às fls. 1266.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176136 Nr: 10728-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FRANCISCA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FABIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 6734-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDCN, TMDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR GILBERTO JOSÉ DA COSTA, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17078 Nr: 79-62.1992.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA SILVA, MOISES APARECIDO DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 205451 Nr: 6910-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIRA RAMOS KARIM, MARIA AUXILIADORA 

ARAÚJO MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA JOSÉ MAURICIO JORGE DA 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22751 Nr: 3412-70.2002.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CELSO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FELIX DE MACEDO, ANA GARCIA DE 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA JOSÉ MAURICIO JORGE DA 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192211 Nr: 9664-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR LUIS MARIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65224 Nr: 2733-94.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRINÉIA SOFIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO CHAGAS MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 182281 Nr: 3649-50.2015.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 106 de 989



 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL COSME DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE LUIZA DA CRUZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 13970 Nr: 52-64.2001.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MARCIO JOSÉ DA SILVA, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195284 Nr: 657-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93050 Nr: 8145-35.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11.135, FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - OAB:10.362-B, 

RONALDO MATEUS - OAB:10.835-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA FRANSERGIO DE SOUZA 

BARBEIRO, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181155 Nr: 2968-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOSÉ MARIA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FABIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 3483-72.2002.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES CAMARGO 

ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRÁULIO DA CUNHA ESPÍNDOLA, 

CAMILA CRISTINA CALIMÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOEL SOARES VIANA JUNIOR - OAB:6302/MT, 

PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86496 Nr: 2020-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDCS, L, KWVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODDRÉ DE SOUZA, para que devolva os autos no 

prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 10011 Nr: 1-97.1976.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARQUES GARCIA, LAURA GARCIA SALES, 

SEBASTIÃO MARQUES GARCIA, ANA GARCIA MACEDO, SONIA GARCIA 

CUNHA, TEREZA GARCIA ARAÚJO, MANOEL EUGRASIO GARCIA, 

DANIELA EGUES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARQUES GARCIA, 

ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA JOSÉ MAURICIO JORGE DA 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186627 Nr: 6162-88.2015.811.0006
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDVG, EDIMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FIGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161441 Nr: 9239-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR VINICIUS CASTRO CINTRA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 7485-80.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDSD, LD, GD, PHD, JFD, JGD, AD, ED, ED, RCD, RD, 

RRD, RRD, RRD, TRD, ARD, FSD, MD, ARD, NDN, ND, BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RONALDO MARTINS FRAGA, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192784 Nr: 10028-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIME MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138368 Nr: 7857-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98154 Nr: 3238-80.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODA, MDLDA, ADA, JRMDA, SDDA, ABDA, NSDA, JDA, 

PADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA, MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RAQUEL MENDES DOS 

SANTOS, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181583 Nr: 3261-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDC, EDCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565, Arnaldo jorge da cunha filho - OAB:3457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR VINICIUS CASTRO CINTRA 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92230 Nr: 7320-91.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDA, JMPDA, MCPDA, ZMPDAH, SCPDA, SPDAR, 

TMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, KHRISTIAN SANTANA 

RAMOS para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 5125-02.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA JOSÉ MAURICIO JORGE DA 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21745 Nr: 2573-45.2002.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MATIAS LEITE, LEONIZETE FRANCO LEITE DE 

MACEDO, PAULO MAEDER DE MACEDO JÚNIOR, MARIZA FRANCO LEITE 

CICCARINO, HUMBERTO CICCARINO FILHO, ALÍPIO CORRÊA LEITE NETO, 

SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO, MARA LÚCIA MATIAS LEITE, ELISAMA 

NOUJAIN LEITE, LUIZ ANTÔNIO FRANCO LEITE, RODRIGO DE CASTILHO 

MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, FERNANDO 

CESAR LOPES PIVA - OAB:9715-B/MT, RENATA CESCHIN MELFI - 

OAB:24560/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob 

as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 182442 Nr: 3737-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA BAMBIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DELFINO PEREIRA BAMBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FABIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 28635 Nr: 3808-13.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HONOFRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIA DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DAMIEN REYES PUERTAS, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 26031 Nr: 1860-36.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILEIA VIEIRA MONTANARI, LCADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ANTONIO MONTANARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 90274 Nr: 5510-81.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARCIA BARBOSA 

CUNHA - OAB:13069/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MILTON CHAVES LIRA para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148559 Nr: 7071-38.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO EDUARDO AMARAL VIGNARDI, KARINA PIRES 

BRANDÃO VIGNARDI, MIRELLA AMARAL VIGNARDI, MELISSA AMARAL 

VIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELA CHERUBINI P. C. FREIRE - 

OAB:5.641, Hilton Vignardi Correa - OAB:9484, VALDIZ PEREIRA 

COSTA - OAB:1743-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR HILTON VIGNARDI CORREA, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148947 Nr: 7519-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184494 Nr: 4933-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRO, ARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:22.257-B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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- OAB:CÁCERES, FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELOS - 

OAB:24.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FERNANDO HENRIQUE 

ANDRADE VASCONCELLOS para que devolva os autos no prazo de 24 

(vinte quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190823 Nr: 8808-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRK, BBK, MFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172083 Nr: 7837-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIP KOPIEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:RO 5269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 55509 Nr: 2720-32.2006.811.0006

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCLP, SLLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob 

as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 209094 Nr: 9433-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RENATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO MARTINEZ, SIDERLEI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RAPHAEL MUCIO FANAIA 

MONTEIRO, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169164 Nr: 5558-64.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDC, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLP, LCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21464-MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:8278

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR TAMIRES RODRIGUES PERIN 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 198322 Nr: 2462-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDSD, LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDS, LDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

CACERES - OAB:, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PEREIRA CAIXETA - 

OAB:22.224, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/MT, MILTON 

CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154751 Nr: 2212-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA ZENILDE DE PAULA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, TANIELLY PASTICK ALVES 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 204630 Nr: 6376-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LYGIA MONFORTE BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179417 Nr: 1883-59.2015.811.0006
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 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) da parte 

autora para manifestar nos autos quanto a regularização processual, 

como solicitado as fls. 202.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 12403 Nr: 2004-15.2000.811.0006

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDSON JOSÉ DOS ANJOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA HELENA ROMEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76147 Nr: 2852-21.2008.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMA JOSÉ MAURICIO JORGE DA 

CUNHA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 44839 Nr: 3276-68.2005.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - 

OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE , para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11978 Nr: 3467-89.2000.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDSON JOSÉ DOS ANJOS SILVA, 

CLAUDIA HELENA ROMEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 61572 Nr: 7869-09.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC, TCAC, TCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, KHRISTIAN SANTANA 

RAMOS para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17081 Nr: 1531-97.1998.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODITH DO NASCIMENTO SOBRINHO, ESPÓLIO DE 

TEREZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR GASPAR SCHIMDT para que 

devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas do 

artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 38938 Nr: 4245-20.2004.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC, CARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR HENRIQUE PESTANA DE 

SOUZA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186320 Nr: 5962-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILURDE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165981 Nr: 3031-42.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS, MDSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1546-85.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 10057 Nr: 492-94.2000.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES FILHO - OAB:2093-A, LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 

OAB:7711 MT, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR NUANE CAROLINE 

RODRIGUES para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 15762 Nr: 107-83.1999.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DIAS DE PAULA XIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DAMIEN REYES PUERTAS, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184612 Nr: 5001-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA DA SILVA, CARLOS ALVES 

DA SILVA, CLAUDINE ALVES DA SILVA, PAULO ALVES DA SILVA, 

MATHEUS GOMES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MILTON CHAVES LIRA para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80681 Nr: 2734-16.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCLP, SLLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob 

as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 1035-53.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836, MARIA ANGÊLICA CORRÊA PRIMO - 

OAB:13.470

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 1152-44.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVHL, LHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFCM, ACSM, MS, MS, FAAM, VMSM, MRAM, 

MAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062, MARIONELY 

ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CLAUDIO PALMA DIAS, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63570 Nr: 1133-38.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, DANIEM REYES PUERTAS - OAB:216.022, FLAVILSON LUIZ 
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DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora através de advogado constituído para que 

apresente cálculo atualizado do debito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185412 Nr: 5477-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA COSTA 

BARROS, para devolução dos autos nº 5477-81.2015.811.0006, Protocolo 

185412, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004666-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA EFETUAR O 

PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

realize o preparo da Carta Precatória a ser expedida à comarca de 

Poconé/MT. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002164-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (EXECUTADO)

RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS (EXECUTADO)

WILMA NEVES DE ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002164-61.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO, RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS, WILMA NEVES DE 

ALMEIDA RAMOS Em análise dos autos, verifica-se que o exequente 

requereu a realização de leilão para a alienação do imóvel penhorado (id. 

12679723). Apesar do requerimento do credor, com a vigência do Código 

de Processo Civil regido pela Lei n. 13.105/2015, este Juízo possui o 

entendimento segundo o qual a realização de expropriação de bens do 

executado através de hasta pública deve suceder a tentativa de alienação 

por iniciativa particular. Desta feita, a venda judicial de bem por leiloeiro 

nomeado pelo Juízo somente se mostra cabível quando o credor 

demonstrar de maneira fundamentada a ausência de êxito na realização 

de alienação por iniciativa particular. A venda de bem do executado 

constrito por sua própria iniciativa é mais condizente com a efetividade 

dos princípios da menor onerosidade, da economia processual e da 

efetividade do processo executivo, visto que permite ao exequente alienar 

o bem em preço superior ao da avaliação, além da facilidade pela 

desnecessidade de atender aos atos burocráticos que devem ser 

tomados na hipótese de venda judicial através de leiloeiro, como também 

se tornar uma alternativa mais econômica tanto para o credor e também 

para o devedor, resultando em uma execução equilibrada para as partes 

processuais. Neste particular, consigne-se que é assente que várias 

instituições financeiras que possuem demanda visando à satisfação de 

um débito têm adotado esta modalidade de expropriação pela 

desburocratização e também o fato de, na maioria dos casos, a 

concretização da venda ocorrer de modo mais célere. 1 – Sendo assim, 

INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, formulado pelo 

exequente. 2 – Nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a 

alienar por sua própria iniciativa os imóveis penhorados e avaliados nos 

autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação 

particular dos bens, devendo diligenciar e demonstrar que buscou 

maneiras para a efetivação do ato dentro deste período, sob pena de 

inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 3 – O credor deverá 

colacionar os autos a minuta contratual com a qualificação do(s) 

possível(is) adquirente(s) do bem, como também a forma de pagamento, 

que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como preço 

mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, especificar dentro do 

montante penhorado, a área adquirida para a satisfação do débito, 

podendo haver o desmembramento do(s) imóvel(is), tendo em vista, a 

princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura de nova 

matrícula. 4 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento. 5 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação dos imóveis, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5% 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 6 – Na 

hipótese de concretização da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE 

a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 7 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimada a parte executada, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001373-92.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES 1 – Compulsando os autos, 

verifica-se que após o retorno das correspondências indicando a não 

localização do executado (id. 9859007 e id. 9859017), a parte exequente 

fora intimada para manifestar, conforme ato ordinatório de id. 9860169. A 

parte exequente, então, diante do paradeiro incerto do réu, pugnou pela 

realização de arresto online nas suas contas bancárias. Ato seguinte, por 

equívoco do Juízo, constou na decisão de id. 11994301 que o executado 

já havia sido citado, deferindo diversos atos de constrição de bens, dentre 

eles: penhora online pelo sistema BACENJUD, além de restrição de 

veículos pelo sistema RENAJUD e pesquisa de bens pelo sistema 
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INFOJUD. Dessa feita, uma vez que o executado ainda não fora citado, 

este juízo TORNA NULOS os itens 2, 3, 4, 5 e 6 da decisão de id. 

11994301, que se referem à constrição de bens do executado, 

permanecendo, portanto, apenas a ordem de bloqueio de valores, como 

arresto prévio, diante da não localização da parte executada. 2 – 

PROMOVA-SE a baixa da restrição do veículo apontado no documento de 

id. 13876430 pelo sistema RENAJUD. 3 – Passo seguinte, retomando-se o 

curso natural do feito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar o endereço atualizado da parte executada a fim de 

promover a sua citação ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. 4 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 

08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DAVI JUNKES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo suspenso por 180 dias até o mês 

4/2019.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004581-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA 

PAGAMENTO DA DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de devidamente 

citada/intimada, deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento 

da dívida. Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 21 de 

novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003246-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 21 de novembro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001376-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA FERREIRA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 21 de novembro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PPA MUSIC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO OAB - PR41709 

(ADVOGADO(A))

ELVYS PASCOAL BARANKIEVICZ OAB - PR35919 (ADVOGADO(A))

WESLEY MACEDO DE SOUSA OAB - PR34290 (ADVOGADO(A))

BRUNO FRIEDRICH SAUCEDO OAB - PR37348 (ADVOGADO(A))

ROBSON ADRIANO AVANCINI OAB - PR59773 (ADVOGADO(A))

GIOVANA DULTRA MIRANDA OAB - PR86854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 21 de novembro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003547-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES OAB - MT22759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 
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pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACPI INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948/O (ADVOGADO(A))

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos com 

relação a juntada Id 15569497, no prazo de 10 (dez) dias. Cáceres, 21 de 

novembro de 2018. ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTO Certifico que procedi à 

juntada do documento anexo. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018 Felipe 

N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000683-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DELUQUE VILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE CARVALHO HONORIO OAB - DF30008 (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO R P DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000683-63.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELTON DELUQUE VILA RÉU: MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA 1 – 

Considerando a petição de id. 14522643, PROMOVA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Elton Deluqui Vila e como parte executada Márcio Roberto Pinheiro da Silva 

(E.I.) e Márcio Roberto Pinheiro da Silva. 2 – No vertente caso, ante a 

revelia da parte demandada/executada, não há o porquê proceder à 

intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - RÉU REVEL CITADO 

PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO - ART. 322 DO CPC/73 - 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ sedimentou o 

entendimento de que "após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução 

por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo 

em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada 

na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, 

dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à 

sentença. (REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assim 

Moura, julgado em 27-9-2011). Fl. 1 de 12 SEXTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156168/2016 - CLASSE CNJ - 202 

COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO O comparecimento espontâneo do executado para impugnar o 

cumprimento de sentença faz incidir a multa do artigo 475-J do CPC e os 

honorários advocatícios. (TJMT – AI n. 156168/2016 Comarca da Capital, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de 

Julgamento: 25.01.2017) (negritei) Aliás, no voto-condutor da ementa 

acima transcrita constou a seguinte passagem: “Em se tratando de réu 

revel que, apesar de intimado pessoalmente no processo de 

conhecimento, não apresentou defesa nem constituiu advogado, aplica-se 

o art. 322 do CPC antigo, o qual dispõe que, contra o revel que não tenha 

patrono nos autos, correrão os prazo independentemente de intimação, a 

partir da publicação de cada ato decisório. A propósito: RECURSO 

ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O artigo 535 do 

Código de Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido 

utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem 

incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos do art. 

322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos 

processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a 

edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título 

judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença.4. Recurso especial 

improvido. (REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assim 

Moura, julgado em 27-9-2011). Do julgado acima transcrevo o seguinte 

trecho: "O STJ sedimentou o entendimento de que "após a edição da Lei nº 

11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 

desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. " (...) Inexiste, 

portanto, fundamento legal ou jurisprudencial para amparar a exigência da 

intimação pessoal da parte executada a fim de que o cumprimento de 

sentença tenha andamento, já que o réu revel foi citado pessoalmente na 

fase de conhecimento.” (negritei) Posto isso, apresentado planilha 

atualizada do débito (id. 14522706 e id. 14522724), com fundamento no 

art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente de id. 14522643 a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 3 – Sem prejuízo da diligência descrita no 

item 2, em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o 

Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada. Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 
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passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 5 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 6 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 7 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 8 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 9 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 10 

– Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ante a 

devolução da Carta Precatória Id 16156445.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006325-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON RAMOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO E INTIMAÇÃO CERTIFICO 

para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação de Id: 

13807758 é tempestivo. Certifico ainda que a Requerente, ora denominada 

Apelante é isenta de preparo em razão da concessão de gratuidade de 

Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento nº 

56/2007/CGJ/TJ/MT, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Requerido, ora denominado Apelado, através de seu(ua)

(s) advogado(a)(s) legalmente constituído(s), para que, querendo, 

responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Cáceres Mt, 21 

de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005521-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JULIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHITOKI YAMAVAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CEBALHO DE SOUZA (RÉU)

SANDRA GISELE TOMAZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS - VIA ATO 

ORDINATÓRIO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 1) - Compulsando os autos 

verifica-se que a parte autora/exequente manifestou no feito pugnando 

pelo início da fase de cumprimento de sentença (ID 16302709). 2) – 

Considerando o teor da petição de cumprimento de sentença acostada ao 

feito, esta escrivania efetivará os atos ordinatórios pertinentes de impulso 

processual, consistentes em: 2.1) – RETIFICAR a capa dos autos e do 

Sistema de Informações Processuais – APOLO, fazendo constar como 

“Cumprimento de Sentença”; 2.2) – IMPULSIONAR os autos, para intimar a 

parte requerida/executada, pessoalmente ou na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento integral da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC). Ficando EXPRESSO no ato de 

intimação que transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 dias, para apresentação de impugnação nos 

próprios autos (artigo 525 do CPC); 2.3) - Outrossim tendo transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, será INTIMADA a parte exequente, 

na pessoa do seu Advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 15 

dias, pugnando o que entender de direito, promovendo o andamento do 

feito, sob pena de arquivamento; 2.4) - Em caso de cumprimento 

espontâneo/pagamento da dívida, será EXPEDIDO o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora; 2.5) – Por fim, tendo ou não requerimentos formulados, será 

CERTIFICADO nos autos eventual inércia da parte autora/exequente e 

procedida à remessa do feito CONCLUSO a este r. Juízo, para apreciação 

ou arquivamento. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002192-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando devolução de AR.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 137314 Nr: 6604-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 28291 Nr: 3520-65.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Ao contrário do requerido pela parte exequente à fl. 184, tanto o 

pedido de buscas pelo sistema INFOJUD como pelo sistema ANOREG já 

foram deferidos em decisão de fls. 178/179, sendo que as informações se 

encontram encartadas às fls. 180/182 dos autos.

Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

2 – Por fim, com ou sem manifestação da parte exequente, retornem os 

autos CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160966 Nr: 8784-14.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SANT´ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, GILMAR 

RODRIGUES DA COSTA, LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, MARIANA 

ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR 

- OAB:14374

 DESPACHO

1 – Tendo em vista que este Magistrado participará do curso “Justiça 

Restaurativa”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, REDESIGNA-SE a 

audiência anteriormente agendada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

13h30min, a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196224 Nr: 1214-69.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO CAVALCANTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI GUARDIA PEREIRA, E G DE OLIVEIRA 

ZALEN E CIA LTDA ME (ZALEN VEICULOS), B V FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Considerando o exposto acima, este juízo REDESIGNA a audiência para 

o dia 30/01/2019 às 14h30min.

2. Saem as partes e advogados devidamente intimados, inclusive a parte 

autora, dispensando-se nova intimação pessoal para comparecimento ao 

ato acima aprazado.

3. SAI o advogado da autora devidamente intimado para apresentar rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.

4. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136451 Nr: 5651-32.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.E.B.V., TEREZINHA FERREIRA DE BRITO, M. V. P. S. 

V., MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, 

MARITIMA SEGUROS, SOMPO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - 

OAB:12713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A, JULIO CESAR 

COELHO PALLONE - OAB:16.004-OAB-PR, PAULA KARENA FELICE DE 

SALES - OAB:19529/PR, ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA - 

OAB:115.460/RJ

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. EXPEÇA-SE carta precatória visando a oitiva da testemunha PEDRO 

VICTOR MAGALHÃES PRATA, Policial Rodoviário Federal, qualificado à fl. 

355, com prazo de 60 (sessenta) dias.

2. Com o retorno da missiva, INTIMEM-SE os autores para apresentação de 

memoriais no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, INTIMEM-SE os réus para o mesmo fim e no mesmo prazo.

4. Em seguida, CONCLUSOS para sentença

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arthur Gonzaga 

Ribeiro Figueiredo - OAB:23359, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ ANTÔNIO 

DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 
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OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 DESPACHO

1 – Tendo em vista que este Magistrado participará do curso “Justiça 

Restaurativa”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, REDESIGNA-SE a 

audiência anteriormente agendada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

14h30min, a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – Por oportuno, diante do caráter infringente dos embargos de 

declaração de fls. 242/243-verso, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 dias.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159948 Nr: 7721-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE PERIN TURAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.CAMPOS & CIA LTDA - ME "DROGARIA 

BEM ESTAR", ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA 

SILVA, DROGARIA IAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. AGUARDE-SE o retorno da carta precatória expedida à fl. 292.

2. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentação de memoriais 

no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, INTIME-SE a parte ré para o mesmo fim e no mesmo prazo.

4. Em seguida, CONCLUSOS para sentença

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193673 Nr: 10531-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CHAVES DE OLIVEIRA, NELY MENDES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GRATIDIANO DORILEO FILHO, AMELIA 

DE ARAUJO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Tendo em vista que este Magistrado participará do curso “Justiça 

Restaurativa”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, REDESIGNA-SE a 

audiência anteriormente agendada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

15h30min, a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

 No mais, ficam mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102169 Nr: 7265-09.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITA SONIA BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNALDO JORGE DA CUNHA, 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA CUNHA, GIRLANE APARECIDA DA COSTA 

JORGE DA CUNHA, JOSÉ HENRIQUE SOUTO FONTES, JONAS JORGE DA 

CUNHA, BENÍZIA JORGE DA CUNHA FONTES, ARNALDO JORGE DA 

CUNHA FILHO, CLAYTON JORGE DA CUNHA, DENISE APARECIDA JORGE 

DA CUNHA, JUVENAL JORGE DA CUNHA, MARIA HELENA RIBEIRO DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo jorge da cunha filho 

- OAB:3457, RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - OAB:6.041

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de MARITA SONIA BACK sobre o imóvel 

urbano situado na Rua Japuíra, lote 09, Quadra 02, Bairro: Vila Mariana, 

com área de 442,50m2 (quatrocentos e quarenta e dois metros e 

cinquenta centímetros quadrados) registrado no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 12.118, Livro 2-J-4, fl.02.Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento 

no princípio da causalidade, CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Em relação aos honorários 

advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida. EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de Registro de competente 

para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197667 Nr: 2068-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO COUTINHO VIEIRA, FRANCISCA 

ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, MIZAEL JOSE RODRIGUES, PAULO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198437 Nr: 2536-27.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MIRANDA TESCH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOARES, ALVASSIR 

FERREIRA DE ALENCAR, ELIDIO DE SOUZA NEVES, MARCELINA FÁTIMA 

BRAGA DE ALENCAR, LIDIA BELTRÃO NEVES, NIVALDO CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a 

questão de fato descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, 

a ocorrência de usucapião.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019 às 16h30min 

(MT).1 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes 

para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se 

a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se 

que a providência acima quanto à necessidade de comprovação da 

intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se 

a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não 

compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, 

§2º do Código de Processo Civil. 4 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o 

necessário para a intimação judicial das testemunhas arroladas, com 

espeque na regra de exceção insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do 

CPC.5- INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 13 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189182 Nr: 7719-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/embargante é 

tempestiva (fls. 174/194).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/embargada, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 2351-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B, Idário Pereira da Silva - OAB:21450/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27619 Nr: 2935-13.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STEFANI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:6.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por RICARDO 

JORGE DA CUNHA FONSTES em desfavor de ANTONIO STEFANI ROCHA, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a realização do bloqueio nas contas bancárias do executado via 

Bacenjud (fls.113/115), a penhora do numerário referente à execução foi 

efetivada.

 À fl. 116 o executado fora intimado para manifestar acerca do resultado 

da penhora realizada em sua conta bancária, no entanto, quedou-se 

inerte, certidão de fl. 118.

 O exequente à fl. 117 informou a satisfação da dívida e pugnou pelo 

levantamento dos valores bloqueados para sua conta bancária.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte ré cumpriu a obrigação objeto 

dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores para a conta bancária 

da parte autora, conforme requerido à fl. 117.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte ré, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para pagar a integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10%, ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC no prazo de 15 

(quinze)dias.

3ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002928-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA DOS REIS SEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002928-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: $5,402.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ADELIA 

MARIA DOS REIS SEBALHO Endereço: Rua 01, s/n, Aroldo Fanaia, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a(s) contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cáceres-MT, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005922-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DA SILVA FILHO OAB - 621.785.631-04 

(REPRESENTANTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA JULIA MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005922-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO DA SILVA REPRESENTANTE: PEDRO PAULO DA SILVA 

FILHO RÉU: SEBASTIANA JULIA MACIEL Vistos, etc... Visando estimular a 

solução consensual dos conflitos, premissa estabelecida no atual código 

de processo civil, antes de apreciar o pedido de urgência, hei por bem 

franquear às partes a tentativa de autocomposição. Portanto: Cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Realizada a 

audiência, retorne concluso para a homologação de acordo ou, caso não 

tenha havido a transação, para que o Juízo aprecie o pedido de urgência, 

independente do prazo para o oferecimento de defesa. Cáceres/MT, 15 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003610-31.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BOANERGES DOS SANTOS SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Embora os 

documentos de ids. 16238016 e 2518067 tenham sido juntados pela 

Requerida após a contestação, entendo que a admissibilidade da 

documentação nos autos não acarretará em nenhum prejuízo á parte 

Autora por se tratar do processo administrativo que o próprio Autor 

menciona na inicial, inclusive quando indica o recebimento de valor relativo 

a indenização na esfera administrativa. Ademais, não houve impugnação 

específica quanto a admissibilidade dos documentos (art. 431, inciso I, 

CPC). Assim, por não importar em qualquer prejuízo à parte Autora, 

admitido a juntada dos documentos contidos nos ids. 16238019 e 

2518067. No mais, aguarde-se a realização da audiência concentrada 

designada para o dia 07/12/2018. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 15 

de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001589-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA Em resposta ao 

questionamento apresentado pela Perita - id. Num. 16302520, a parte 

Requerida informou o atual local em que esta depositada a motocicleta - id. 

Num. 16501859. , Dê-se ciência para a Perita, assim como para que 

informe a data e horário dos trabalhos periciais. Anoto que deverá 

comunicar com antecedência mínima de quinze dias para possibilitar à 

intimação. Em sendo informada a data, intimem as partes. Após, retorne 

concluso para designar data da audiência de instrução. Caceres, 16 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000214-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE MACIEL CASTRILLON (AUTOR(A))

LUIZ EDUARDO DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA (RÉU)

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

SIDNEI (RÉU)

FABIANO MARTINS JESUS (RÉU)

FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ (RÉU)

MANOEL AMANCIO FILHO (RÉU)

RONILSON DE OLIVEIRA ASSIS (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

DESCONHECIDO E/OU INCERTO (RÉU)

JONATAN CARDOSO DE FREITAS (RÉU)

RUBENS PEREIRA MATOS (RÉU)

ISMAR PEREIRA DA SILVA (RÉU)

ALEX SOUZA MACIEL CAMPOS (RÉU)

MARIA AMANCIO DE OLIVEIRA (RÉU)

APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

OSMAR RIBEIRO BORGES (RÉU)

Nilton Marques da Rocha (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

CREUZA DA SILVA SOUZA (RÉU)

MARINO DE SOUZA DA SILVA (RÉU)

GLEISON ADMIL DE LARA (RÉU)

GOIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000214-17.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ EDUARDO DA COSTA MARQUES, NATALIE MACIEL CASTRILLON 

RÉU: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.), GOIANO, SIDNEI, SEVERINO FERREIRA DE 

SOUZA, LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA, MANOEL AMANCIO FILHO, 

ALCIMAR COELHO BORGES, DESCONHECIDO E/OU INCERTO, NILTON 

MARQUES DA ROCHA, MARINO DE SOUZA DA SILVA, FABIANO 

MARTINS JESUS, SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO ROSA 

MACHADO, FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ, JONATAN 

CARDOSO DE FREITAS, RUBENS PEREIRA MATOS, ALEX SOUZA MACIEL 

CAMPOS, ISMAR PEREIRA DA SILVA, OSMAR RIBEIRO BORGES, MARIA 

AMANCIO DE OLIVEIRA, APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA, GLEISON 

ADMIL DE LARA, CREUZA DA SILVA SOUZA, RONILSON DE OLIVEIRA 

ASSIS Intime o Oficial de Justiça para informar se o mandado de 

reintegração de posse foi cumprido, considerando o decurso do prazo 

estipulado pela Policia Militar no id. Num. 16063147. Em sendo cumprido o 

mandado, cumpra a escrivania integralmente a decisão de id. Num. 

9968234. Reitero o entendimento no sentido de que compete à Justiça 

Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União e 

suas Autarquias em intervir na lide. Caceres16 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001509-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001509-89.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ONILA ALVES DE OLIVEIRA O doc. de id. Num. 

16166003 não atesta que a Devedora esta em local incerto, mas apenas 

que não adivinhou da existência da correspondência e foi retirar nos 

correios. Significa, em última análise, que os Correios não entregam 

correspondência no local. Assim indefiro o pedido de id. Num. 16492810 e 

expeça-se o necessário para proceder a intimação da Devedora, por 

Oficial de Justiça. Caceres, 16 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005563-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS MARQUES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005563-30.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSEIAS MARQUES QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres, 16 de novembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARIO MASAO 

TANAKA Reitere a intimação da Perita para apresentar proposta de 

honorários, em 48 horas. Caceres, 16 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002530-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002530-32.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FRANCIELE FERREIRA LUIZ Incabível 

pedido de suspensão. Tendo transitado em julgado a sentença, 

arquive-se. Caceres, 16 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001740-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001740-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

LUCIANO LACERDA NUNES Defiro o pedido de desarquivamento e 

cumprimento da decisão de busca e apreensão no endereço de id. 

16505524. Após cumpra-se como deliberado no id. 12767058. Caceres, 

16 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003413-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FREITAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003413-76.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NAYARA FREITAS DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Aguarde a realização da 

audiência concentrada. Caceres, 17 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003384-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003384-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL A correspondência enviada pela Segurada - id. 

Num. 16136236 faz exigências, entre as quais, minimamente, a 

apresentação de documentos pessoais. Tais exigências, em tese, não são 

abusivas. Frente a tal circunstância, persiste o juízo o entendimento da 

necessidade da parte demonstrar a existência de pretensão resistida. 

Assim, reoportunizo comprovar que apresentou os documentos 

solicitados, especialmente aqueles obrigatórios e inerentes a qualquer 

relação, tais: documentos pessoais, etc ..., em dez dias, sob pena de 

indeferimento. Caceres, 17 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004792-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004792-86.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS, NATANAEL 

RIBEIRO DOS REIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. A baixa do processo só será realizada 

após o prazo recursal, conforme determinado na sentença de id. 

16365396. Sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de 

id. 16365396. Após, cumpra-se conforme determinado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))
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BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000422-98.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O termo de 

audiência com os respectivos arquivos de áudio com os depoimentos 

colhidos na ocasião só foram juntados o processo no dia 14 de Novembro 

de 2018. Assim sendo, para que não se argumente prejuízo e nulidade, 

delibero pela nova intimação das partes, por meio de seus Advogados, 

para que, renovado o prazo de 15 dias, apresentem ou complementem 

seus memoriais. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004430-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TRESOLDI OAB - SC40188 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630 (ADVOGADO(A))

MIZZI GOMES GEDEON OAB - MA14371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004430-50.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO 

BRASIL REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES Vistos etc. 

Atento ao requerimento formulado no id. 16525550, concedo dilação de 

prazo por 30 (trinta) dias, a fim de que o autor requeira novas diligências. 

Anoto que realizei buscas e consta na Receita Federal e Justiça Eleitoral 

os seguintes endereços: CPF: 009.136.251-24 Nome Completo: BRUNO 

HENRIQUE WAILAND LOPES Nome da Mãe: SIMONE TREUHERZ WAILAND 

Data de Nascimento: 11/05/1992 Título de Eleitor: 0031712711813 

Endereço: AV SIMAO DE GOIS 1475 CENTRO CEP: 62823-000 Municipio: 

JAGUARUANA UF: CE Dados do Eleitor Nome BRUNO HENRIQUE 

WAILAND LOPES Título 031712711813 Data Nasc. 11/05/1992 Zona 51 

Endereço RUA DOIS1 COND.BEIJA FLOR - JARDIM UBIRAJARA Município 

CUIABÁ UF MT Data Domicílio 12/01/2010 Nome Pai DANIEL PEREIRA DA 

SILVA Nome Mãe SIMONE TREUHERZ WAILAND Naturalidade CUIABÁ, MT 

Cód. Validação 5edc2c7857b0c548d374a055dd910ac0 Findo o prazo e 

nada sendo solicitado, devolva-se à origem. Cáceres/MT., 17 de Novembro 

de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXECUTADO)

G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001749-78.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: G.C. MARQUES 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES, HELIZANGELA POUSO GOMES Vistos etc. Antes de deliberar 

quanto ao pedido de suspensão, intimo novamente o autor para que se 

manifeste no prazo de 15 dias em relação a diligência sobre a qual o Juízo 

questionou o interesse do credor, qual seja, a diligência de lançamento 

dos dados desta execução no CADASTRO NACIONAL DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY GONZAGA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001332-28.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: VALDINEY GONZAGA DOS REIS Vistos etc. Na última 

manifestação o credor requer a suspensão do processo ante a não 

localização de bens penhoráveis. Defiro tal pleito, nos termos do art. 921, 

inciso III do CPC. Arquive-se, sem baixa, até últerior indicação de bens. 

Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003331-16.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: APARECIDO DONIZETE 

DOS SANTOS Vistos etc. O malote juntado ao feito retrata diligências 

empreendidas mediante pedido avulso de busca e apreensão levado à 

efeito na Comarca de Nova Mutum/MT. Conforme se depreende das 

informações apresentadas, o veículo não foi apreendido. No mais, 

inexistem providencias a serem tomadas neste feito porquanto já foi 

extinto sem resolução de mérito. Portanto, retorne o processo ao arquivo. 

Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005929-06.2017.8.11.0006. 
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EXEQUENTE: NILTON CESAR TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO Vistos etc. Considerando que até o momento o Juízo não 

promoveu a tentativa de composição entre as partes e que a solução 

consensual dos conflitos é sempre recomendada, hei por bem nos termos 

do art. 139, V c.c 772, I, ambos do CPC, determinar a realização de 

audiência para tal fim, a ser realizada pelo CEJUSC. Assim sendo, 

providencie o agendamento da audiência. Após, intimem-se as partes para 

que compareçam ao ato, acompanhadas de Advogado. Advirto que a 

ausência injustificada ao ato caracterizará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Caso qualquer das partes não tenham interesse em 

transigir, deverão informar com antecedência a fim de que a máquina 

judiciária não seja movimentada de maneira inócua. Saliento que os 

pedidos pendentes de análise serão resolvidos após a audiência de 

tentativa de autocomposição, caso a audiência não seja exitosa em sua 

finalidade. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006605-51.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: RAFAEL ALVES DE 

MENEZES Vistos etc. DEFIRO a averbação da liminar no prontuário do 

veículo via RENAJUD amparando-me nos termos do art. 139, IV do Código 

de Processo Civil. Segue em anexo o extrato. Não obstante, intimo 

novamente o autor para que manifeste e requeira novas diligências, 

visando a localização de seu bem. Caso permaneça silente, o processo 

permanecerá suspenso até a informação de apreensão do bem ou até que 

sobrevenham novos requerimentos neste sentido. Friso que o autor ainda 

tem a opção de requerer a conversão da ação atual em ação de execução 

por título extrajudicial, conforme disposto no art. 4° do Dec. 911/69. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005781-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RUELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005781-58.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FABIO RUELA DE OLIVEIRA Vistos etc. As informações 

apresentadas para o fim de comprovar a gratuidade da justiça não são 

suficientes para o fim almejado. Isso porque a informação mais recente 

apresentada pelo autor é do ano de 2016 e indica que naquele ano 

possuiu vínculo trabalhista em cidade do interior do Paraná. Assim sendo, 

deverá o autor apresentar informações atualizadas a fim de demonstrar 

seu quadro econômico de modo que haja subsídios para este Juízo 

deliberar no tocante ao pedido de justiça gratuita. Portanto, nos termos do 

art. 139, VI do CPC, concedo dilação de prazo, por mais 15 dias, a fim de 

que o autor complemente as informações indicadas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

17 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006101-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006101-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FATIMA APARECIDA GONCALVES RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA 

Vistos, etc... Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001612-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: TROPICAL 

COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME Vistos, etc... Como a 

Requerida foi citada e não apresentou resposta, decreto sua revelia. No 

entanto, como a revelia não tem caráter absoluto, não induzido à absoluta 

certeza dos fatos deduzidos na inicial, sendo certo que permanece o ônus 

do autor em provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), 

deixo de aplicar os seu efeitos. Neste rumo, em que pese a juntada da tela 

sistêmica (id. 12608003), tenho que o referido documento, por si só, não é 

suficiente para comprovar o pagamento da indenização securitária. Deste 

modo, com fulcro no art. 370 do CPC, determino a juntada de comprovante 

de pagamento da indenização relativa ao seguro de apólice nº 281516-0 à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 124 de 989



favorecida – segurada, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Vistos etc. 

Intime-se o perito para que se manifeste no tocante a objeção quanto a 

sua proposta de honorários externada pelo requerente, e o pedido de 

parcelamento solicitado pelo réu. Para tanto, anoto o prazo de 10 dias para 

a resposta. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE ALMEIDA ACOSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001537-86.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: RENATA DE ALMEIDA ACOSTA 

Vistos etc. DEFIRO a dilação pelo prazo solicitado. Decorrido o prazo de 

30 dias, e não havendo qualquer manifestação do autor, intime-se 

novamente para impulsionar o processo em 5 dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Anoto que realizei buscas e consta 

endereço da Requerida: CPF: 949.665.241-72 Nome Completo: RENATA DE 

ALMEIDA ACOSTA Nome da Mãe: MARLENE FRANCO DE ALMEIDA 

ACOSTA Data de Nascimento: 05/06/1981 Título de Eleitor: 

0021489391848 Endereço: R PORTO CARREIRO 283 CENTRO CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome RENATA DE 

ALMEIDA ACOSTA Título 021489391848 Data Nasc. 05/06/1981 Zona 6 

Endereço RUA PORTO CARREIRO 273 CENTRO Município CÁCERES UF MT 

Data Domicílio 06/05/1998 Nome Pai RUBENS ACOSTA Nome Mãe 

MARLENE FRANCO DE ALMEIDA ACOSTA Naturalidade CÁCERES, MT 

Cód. Validação 4edd342fb6050ce62c694227ebb36322 Cáceres/MT., 17 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005705-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005705-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA RÉU: ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO 

VIEIRA Vistos etc. Defiro o processamento da ação de consignação em 

pagamento. Defiro o depósito em conta vinculada ao Juízo do valor que o 

autor reputa devido ao requerido, devendo ser promovido o recolhimento 

da guia no prazo de 05 dias. Fica o autor advertido de que não efetuado o 

depósito no prazo anotado, será o processo extinto (art. 542, parágrafo 

único do CPC). Efetuado o recolhimento, cite-se e intime-se o requerido 

para no prazo de 15 dias, levantar o depósito ou oferecer contestação 

(art. 542, II) em cuja ocasião poderá alegar as questões indicadas no art. 

544 do CPC ou questões outras que lhe convenham segundo seu 

interesse. Decorrido o prazo, certifique e retorne concluso. Cáceres/MT., 

17 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001430-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDEMIR DA SILVA BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Dada a controvérsia 

entre as partes quanto a perícia realizada em audiência concentrada, 

oportunizo especificarem as provas que desejam produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando sua pertinência, necessidade e finalidade. O 

requerimento genérico será desconsiderado. Após retorne concluso para 

saneamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002550-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002550-57.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO Vistos etc. A diligência solicitada na manifestação 

retro já foi levada à efeito no id. 12415437 - Pág. 1. Assim sendo, 

manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

pertinente à espécie. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

17 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

WALLACE DA CRUZ CASTRO RÉU: VALDINEI DA SILVA ALVES Vistos, 

etc... O art. 256 do Código de Processo Civil dispõe que se fará a citação 

por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, ou nos casos expressos em lei, sendo necessário, para 

tal, que tenham sido esgotadas todas as diligências possíveis para a sua 

localização. No caso dos autos, a tentativa de localizar o Réu foi realizada 

somente uma vez no único endereço indicado pelo Autor, cujo número da 

casa apontado está incorreto. Sendo assim, tenho que antes de deferir a 

citação por edital, é necessário que o Autor diligencie em busca do 

endereço do Réu, mormente porque há indicações da rua em que reside 

(Rua das Camélias), conforme pesquisa realizada por este Juízo (id. 

14727083). Deste modo, concedo o prazo de 10 dias para que o Autor se 

manifeste indicando o atual endereço do Requerido, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 17 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR Vistos 

etc. Nos termos do art. 9° e 10° do CPC, intime-se a parte autora para que 

no prazo de cinco dias se manifeste em relação a proposta de 

parcelamento do saldo devedor residual, ofertada pelo devedor (id. 

16374016). Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR Vistos 

etc. Nos termos do art. 9° e 10° do CPC, intime-se a parte autora para que 

no prazo de cinco dias se manifeste em relação a proposta de 

parcelamento do saldo devedor residual, ofertada pelo devedor (id. 

16374016). Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001847-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001847-92.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Deverá o cartório 

certificar o decurso do prazo recursal. Em todo o caso, Intime-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim 

de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no 

prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e 

honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

retorne concluso para a análise dos demais requerimentos contidos no 

pedido de cumprimento de sentença. Cumpra-se. Cáceres/MT., 17 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001847-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001847-92.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Deverá o cartório 

certificar o decurso do prazo recursal. Em todo o caso, Intime-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim 

de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no 

prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e 

honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

retorne concluso para a análise dos demais requerimentos contidos no 

pedido de cumprimento de sentença. Cumpra-se. Cáceres/MT., 17 de 

Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001702-70.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA Vistos etc. DEFIRO o 

prazo solicitado na manifestação retro. Anoto o prazo de 45 dias para que 

o credor empreenda diligências no sentido de localizar bens à penhora. 

Decorrido o prazo e nada sendo solicitado, intime-se o credor para 

impulsionar o feito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004582-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI Vistos etc. 

Deverão os oficiais de justiça esclarecer em cinco dias a razão pela qual 

diligenciaram em vários bairros, enquanto que o mandado indicava a 

realização de diligência apenas no endereço da ré. Vale mencionar que 

não está a se desprezar o sucesso da diligência – que obteve resultado 

positivo em seu fim – contudo é necessário que todo e qualquer ato 

praticado por serventuários da justiça, assim como em todo o âmbito da 

administração pública direta e indireta observem o princípio da 

transparência – salvo quando o sigilo for necessário. Portanto, deverão os 

oficiais de justiça demonstrar a legitimação da diligência empreendida em 

vários locais da cidade a fim de que seja possível a liberação da 

complementação da diligência. Decorrido o prazo para os oficiais de 

justiça e após o decurso do prazo para a defesa, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000320-08.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: R. PEREZ 

RESTAURANTE - ME, RODRIGO PEREZ Vistos etc. Antes de iniciar a fase 

dos atos expropriatórios, nos termos do art. 139, V do CPC, hei por bem 

determinar a realização de audiência para tentativa de autocomposição 

entre as partes. Solicite ao CEJUSC designação de data. Após intimem-se 

as partes, por meio dos Advogados, para o comparecimento ao ato. 

Anote-se na intimação de que as partes compareçam com a disposição e 

capacidade para transigir de modo que, em não havendo a intenção de 

realizar acordo deverão em tempo hábil se manifestar no processo nesse 

sentido, a fim de que a máquina judiciária não seja movimentada de 

maneira inócua. Independente da audiência, deverá o credor se manifestar 

no prazo de 15 dias em relação aos bens penhorados de modo a 

esclarecer se possui interesse na adjudicação ou na alienação, por 

iniciativa privada ou judicial, dos aludidos bens. Expeça-se o necessário. 

Após a audiência, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 

2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000320-08.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: R. PEREZ 

RESTAURANTE - ME, RODRIGO PEREZ Vistos etc. Antes de iniciar a fase 

dos atos expropriatórios, nos termos do art. 139, V do CPC, hei por bem 

determinar a realização de audiência para tentativa de autocomposição 

entre as partes. Solicite ao CEJUSC designação de data. Após intimem-se 

as partes, por meio dos Advogados, para o comparecimento ao ato. 

Anote-se na intimação de que as partes compareçam com a disposição e 

capacidade para transigir de modo que, em não havendo a intenção de 

realizar acordo deverão em tempo hábil se manifestar no processo nesse 

sentido, a fim de que a máquina judiciária não seja movimentada de 

maneira inócua. Independente da audiência, deverá o credor se manifestar 

no prazo de 15 dias em relação aos bens penhorados de modo a 

esclarecer se possui interesse na adjudicação ou na alienação, por 

iniciativa privada ou judicial, dos aludidos bens. Expeça-se o necessário. 

Após a audiência, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 

2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002774-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STEFANI ROCHA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002774-92.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO STEFANI 

ROCHA GARCIA Vistos etc. INDEFIRO o pedido de suspensão da 

execução porquanto o credor não se manifestou em relação aos termos 

do despacho anterior que suscitou a busca de imóveis em nome do 

devedor. Portanto, anoto o prazo de 15 dias para que o credor providencie 

a busca indicada no despacho retro, sob pena de sua inércia implicar no 

arquivamento da execução. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AMADOR REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001250-60.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: PRISCILLA AMADOR REIS 

Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão pelo período solicitado pelo autor 

(id. 16245938 - Pág. 1). Decorrido o prazo (60 dias) e nada sendo 

informado, intime-se o autor para nova manifestação em 15 dias, sob pena 

de extinção em caso de inércia. Cáceres/MT., 17 de novembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002933-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES Vistos etc. Na certidão de 

citação, a Oficial de Justiça fez constar o quanto segue: “Certifico e dou 

fé, em cumprimento à Carta Precatória oriunda da Comarca de Vilhena-RO 

e à determinação da MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara desta cidade e 

Comarca que me dirigi na Escola Estadual no Distrito da Sadia neste 

município e Citei a Sra. JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES do 

inteiro teor da Carta Precatória, após ouvir sua leitura deu nota de ciente e 

aceitou a cópia que lhe ofereci. Certifico também que a executada 

informou não possuir nenhum bem para ser indicado à penhora e esta 

Oficial de Justiça, por sua vez, também não localizou nenhum bem. 

Certifico ainda que a parte autora deverá efetuar o depósito da diligência 

do Oficial de Justiça no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) 

conforme a Portaria 65/13-DF uma vez que fora percorrido 140km ida e 

volta a R$ 3,00 (três reais) o quilômetro rodado. Diante do exposto, 

devolvo a Carta Precatória para que a parte autora indique possíveis bens 

a penhora e para as demais providências cabíveis. OO referido é 

verdade.” (g.n.) (id. 15195411 - Pág. 1). Observando-se os trechos em 

destaque na certidão e levando-se em consideração que o endereço 

indicado para diligência neste feito situa-se na zona urbana da cidade[1], 

este Juízo faz os seguintes questionamentos: 1) O que motivou ou por 

meio de quem ou como a Oficial de Justiça logrou a informação de que a 

executada poderia ser encontrada em estabelecimento público de ensino 

no Distrito Rural da Sadia (endereço diverso do informado na missiva)? A 

informação é necessária, pois não há qualquer justificativa para tanto na 

certidão! 2) Na certidão a Oficial de Justiça indica que desde já procurou 

bens da devedora e não localizou. Ocorre que conforme sua certidão, a 

executada foi encontrada em estabelecimento público de ensino, enquanto 

que a Carta Precatória indicava endereço localizado na zona urbana da 

cidade. Portanto, deverá a Oficial de Justiça informar se a diligência de 

busca de bens foi realizada no endereço residencial da devedora ou se a 

serventuária formulou sua certidão pautando-se unicamente nas 

informações da devedora? Deverá ainda a Oficial de Justiça informar se 

entre a citação e a diligência de busca de bens foi observado o tríduo legal 

(art. 829, §§1° e 2° do CPC)! Sendo assim, fica anotado o prazo de cinco 

dias para que a Oficial de Justiça responda e em razão disto, fica 

suspensa a liberação dos valores depositados neste feito para o 

pagamento da diligência feita pela Oficial de Justiça até ulterior deliberação 

deste Juízo. Em sendo apresentada a resposta da Oficial de Justiça, 

intime-se o credor para que em 15 (quinze) dias se manifeste, requerendo 

o que entender pertinente, bem como informando se possui interesse em 

novas diligências visando a plena satisfação da finalidade inserida na 

missiva. Desde já informe o Credor quanto o interesse na anotação da 

ação/dívida nos registros do Serasa - art. 782, § 3º do CPC, em 15 dias. 

Por fim, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de novembro de 2018 Ricardo 

A. R. Sobrinho Juiz de Direito [1] Rua Estrelada, nº 100, São Lourenço, 

Cáceres/MT, CEP 78.200-000.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004809-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRLAINE PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004809-88.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MARIA CIRLAINE PEREIRA RÉU: 

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE Vistos etc. O réu em sua 

contestação formulou a pretensão de protesto genérico de produção de 

provas na instrução. Já o autor, em sua impugnação requereu o 

julgamento antecipado da lide. É bem certo que à teor do art. 370 do CPC o 

Juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento a produção das provas 

úteis ao processo, bem como indeferir a produção daquelas que reputar 

inúteis à solução da lide. Dito isto, nos termos do art. 139, VI do CPC, hei 

por bem conceder o prazo de 10 (dez) dias, para que a parte ré melhor 

justifique sua pretensão probatória, devendo indicar as provas que 

pretende produzir e justificar a sua pertinência para a solução do mérito. 

No mesmo prazo, poderá a parte autora também indicar provas, 

observando-se do mesmo modo a necessidade de justifica-las. Decorrido 

o prazo, retorne concluso para análise ficando ressalvada a hipótese de 

julgamento antecipado. Cáceres/MT., 17 de novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES OAB - RO3911 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGO COLOMBO OAB - PR42782 (ADVOGADO(A))

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001293-31.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DA SILVA RÉU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos, etc. Intime-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim 

de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no 

prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e 

honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Cumpra-se. Cáceres/MT., 17 de novembro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000611-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000611-76.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

EXECUTADO: PAULO AMBROSIO GATTASS Vistos etc. Na manifestação 

anterior o credor pretende que o Juízo determine a suspensão da CNH e 

bloqueio dos cartões de crédito registrados em nome do devedor, a fim de 

que o mesmo seja compelido a pagar a dívida. Considerando que não há 

risco de perecimento da pretensão, apego-me ao art. 9° do CPC, para 

determinar a intimação do executado para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias em relação as medidas demandadas em seu desfavor. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de novembro de 

2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002895-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NANTES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002895-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: SONIA NANTES 

CAMARGO Vistos etc. Reconsidero o despacho anterior e em atenção ao 

recolhimento do valor correspondente a diligência, determino o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão. Para tanto, observe a 

decisão contida no id. 13856770. Cáceres/MT., 17 de novembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005880-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONSILHA DE MELO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE (RÉU)

CLAUDIA CUYABANO PESTRE (RÉU)

ROSA MARIA CUYABANO PESTRE (RÉU)

L. P. L. (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005880-28.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA CONSILHA DE MELO CARVALHO RÉU: ROSA MARIA CUYABANO 

PESTRE, LUCIENE PESTRE LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ 

CUYABANO PESTRE, CLAUDIA CUYABANO PESTRE Vistos, etc... Defiro a 

gratuidade da justiça. Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (RÉU)

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003493-40.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS RÉU: UNIAO TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL, REAL EXPRESSO LIMITADA Vistos 

etc. A parte autora indicou o endereço atualizado dos requeridos no id. 

15241410 - Pág. 1. Providencie nova data para audiência no CEJUSC e 

após expeça-se o necessário para a citação e intimação nos moldes do 

despacho inicial. Cáceres/MT., 17 de novembro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006416-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006416-39.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDSON LUIZ DOS SANTOS Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, fundada no Decreto/Lei 911/69, proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de EDSON LUIZ DOS 

SANTOS. De início, verifico a necessidade de emenda da inicial. O aviso 

de recebimento anexo no id. 16551656 não comprova a notificação do 

Requerido, tendo em vista que não foi entregue ao endereço de destino. 

Nesse contexto, saliento que a norma é clara quanto a necessidade de 

notificação com comprovação de recebimento, chegando a relativizar a 

necessidade de que a assinatura seja firmada pelo próprio destinatário: 

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Deste modo, 

deverá o Requerente comprovar que constituiu em mora o devedor, nos 

termos da súmula 72 do STJ e art. 2º do Decreto/Lei 911/69, tendo em 

vista que na notificação juntada aos autos não foi entregue no 

destinatário. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, novamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002363-15.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.150,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: 

CLEOMAR RAMOS DA SILVA Endereço: AVENIDA RADIAL I, 186, RODEIO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 ANDARES, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pagamento voluntário (ID 

Num. 16568570), assim como, querendo, no mesmo prazo, impugnar o 

valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de 

parcela incontroversa, nos termos do artigo 526 do CPC. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 21 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1001965-05.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.416,23 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 

489, 1 Piso, Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO GARCIA OURIVES Endereço: 

Rua General Osório, 863, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI 

e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a 

intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do pagamento voluntário (ID Num. 16563107 ), assim como, 

querendo, no mesmo prazo, impugnar o valor depositado, sem prejuízo do 

levantamento do depósito a título de parcela incontroversa, nos termos do 

artigo 526 do CPC. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004278-36.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.097,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

FABIANA CUNHA DA GUIA Endereço: Rua Avila, s/n, próximo ao Posto de 

Saude, Jardim Imperial, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pagamento voluntário (ID 

Num. 16568585), assim como, querendo, no mesmo prazo, impugnar o 

valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de 

parcela incontroversa, nos termos do artigo 526 do CPC. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT , 21 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

JOSÉ AECIO PIRES SALOMÉ (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (RÉU)

 

Aguardando manifestação da parte autora/ devolução de AR.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO JOSÉ DE LIRA (RÉU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003549-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO (AUTOR(A))

CARMEM BACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso (EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO). Cáceres-MT, 21 

de novembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1000623-22.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 187.197,90 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES Endereço: Avenida 07 

de Setembro, 175, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CESAR RODRIGUES BARRINHO Endereço: Rua das 

Areeiras, SN, Próximo a Casa do Cabo Nilson, Jd. Das Oliveiras, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo 

Civil c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, impugnar a(s) contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004778-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004778-05.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 

ESPÉCIE: [ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIDE GOMES LIMA Endereço: Rua A quadra 08, 10, residencial 

grande paraiso, jardim guanabara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SAMIR KEHDI Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO 

PRADO, 252, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 
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intuito de que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento de sua cota 

parte dos honorários periciais. Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005407-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.450,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS Endereço: Rua Austria, s/n, Jardim 

Panorama, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. 

consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, impugnar a(s) contestação e documentos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres-MT , 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002100-80.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.750,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOANICE MARTINS DA SILVA Endereço: Das Camélias, 602, Vila Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do requerimento (ID Num. 

16593957), mais precisamente dizer se possui interesse neste momento 

em participar da audiência de conciliação prevista no art. 334, CPC/2015. 

Cáceres-MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 
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bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o autor. Cáceres-MT , 21 de novembro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos, etc... "Defiro o prazo solicitado." 

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para parte exequente (ID Num. 16080160). 

Cáceres-MT , 21 de novembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004598-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

milton chaves lira (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004598-86.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 49.035,27 ESPÉCIE: 

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

->EMBARGOS DE TERCEIRO (37) POLO ATIVO: Nome: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Endereço: av. 

getulio vargas, 2000, santa izabel, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: milton chaves lira Endereço: rua padre cassemiro, 42, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do 

Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação do 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2º do artigo 364 

do CPC, apresentar suas alegações finais. Cáceres-MT , 21 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006430-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DE CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006430-23.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EROTILDES DE CARVALHO SANTOS RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

E REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT Vistos, etc. Designo o dia 

13 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas para oitiva da Autora e de até 

três testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 15 dias. 

Fica a cargo da parte Autora intimar as testemunhas. Requisite certidão de 

antecedentes criminais junto ao Cartório Distribuidor, Policia Federal e 

Instituto Estadual de Identificação. Intime-se o Ministério Público. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006376-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AEROPORTO LIMITADA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006376-57.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA AEROPORTO LIMITADA - EPP Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto/Lei 

911/69, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de TRANSPORTADORA AEROPORTO LIMITADA. De início, 

verifico a necessidade de emenda da inicial nos seguintes aspectos: Nos 
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termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, deverá a parte 

Autora providenciar o pagamento da taxa distribuição e das custas. No 

mais, extrai-se dos autos que o Requerido não foi constituído em mora. Os 

avisos de recebimento anexos no id. 16507172 não comprovam a 

notificação do Requerido, tendo em vista que as notificações 

encaminhadas não foram entregues ao endereço de destino. Nesse 

contexto, saliento que a norma é clara quanto a necessidade de 

notificação com comprovação de recebimento, chegando a relativizar a 

necessidade de que a assinatura seja firmada pelo próprio destinatário: 

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Deste modo, 

deverá o Requerente comprovar que constituiu em mora o devedor, nos 

termos da súmula 72 do STJ e art. 2º do Decreto/Lei 911/69, bem como 

efetuar o pagamento das custas e taxas do processo. Para cumprimento 

das providências, anoto o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006432-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006432-90.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA MARLENE LOURENCO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc... Cuida-se de ação de indenização com pedido de tutela de urgência 

proposta por Maria Marlene Lourenço em face de Telefonia Brasil S/A – 

VIVO. De início, verifico a necessidade de que a inicial seja emendada. 

Alega a Requerente, em síntese, que teve seu nome inscrito 

indevidamente pela Ré em órgãos de proteção ao crédito, em virtude do 

contrato de nº 2141147698 o qual alega ter realizado o pagamento, 

juntando suposto comprovante no id. 16484805. Em razão disso, requer a 

concessão de tutela de urgência para que seja cancelada a restrição 

anotada em seu nome. Contudo, analisando o comprovante de pagamento 

anexado pela Autora no id. 16484805, vislumbro que não é possível 

identificar se o documento tem relação com o contrato de nº 2141147698, 

ou seja, não há como correlacionar o comprovante de pagamento ao 

contrato objeto da restrição questionada nos autos, uma vez que não há 

no comprovante de pagamento informações sobre o nº de contrato 

supostamente adimplido. Assim, nos termos do art. 10º do CPC faculto à 

parte Autora, no prazo de 15 dias, comprovar que o pagamento indicado 

no documento de id. 16484805 corresponde ao contrato de nº 

2141147698 – objeto da restrição, podendo, para tanto, juntar aos autos 

boleto de cobrança relativo ao pagamento realizado. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006429-38.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por Dorli de Jesus de Oliveira em face de Seguradora 

líder do Consórcio do Seguro DPVAT. De início, verifico a necessidade de 

que a inicial seja emenda nos seguintes pontos: Este Juízo adota o 

entendimento de que deve a parte exaurir a via administrativa de 

requerimento antes do ajuizamento da demanda judicial, já que é 

amplamente divulgado e de conhecimento público de que o recebimento da 

indenização referente ao aludido seguro pode ser solicitada 

administrativamente, inclusive sem o auxílio de intermediadores 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). No caso dos autos, observo que não houve 

a demonstração de resistência da parte ré em promover o pagamento 

pretendido na seara administrativa, deixando o demandante de apresentar 

requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. Deste modo, 

deverá a parte Autora emendar a inicial a fim de demonstrar que há 

pretensão resistida na espécie mediante a negativa de pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Ademais, extrai-se da inicial que a 

Autora deixou de apontar o segmento anatômico que se enquadra a 

suposta invalidez permanente alegada. Porquanto, deverá emenda a inicial 

enquadrando a suposta invalidez em um dos segmentos previstos pela 

tabela anexa à lei, que estabelece os percentuais indenizatórios aos 

danos corporais. Neste rumo, deverá esclarecer o motivo pelo qual 

pleiteou indenização no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), considerando que o valor máximo da indenização é previsto 

somente em determinados segmentos anatômicos da tabela e quando 

ocorre invalidez completa (100%), ou em caso de morte. Por fim, a Autora 

afirma que é doméstica e que não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais. Contudo, informa que é casada, 

entretanto, não comprovou a insuficiência de recursos do seu cônjuge. 

Sendo assim, deverá acostar nos autos documentos que comprovem a 

renda do seu cônjuge e/ou insuficiência de recursos para recolhimento 

das custas, justificando o pedido de concessão da gratuidade da justiça. 

Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Deste modo, 

nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias, cumprindo as 

providências acima, sob pena de indeferimento da inicial. Após, volvam-me 

conclusos os autos. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006448-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006448-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIS DO CARMO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de ação de cobrança 

ajuizada por Edis do Carmo em face de Seguradora líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT. De início, verifico a necessidade de que a inicial seja 

emenda nos seguintes pontos: Este Juízo adota o entendimento de que 

deve a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do 

ajuizamento da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de 

conhecimento público de que o recebimento da indenização referente ao 

aludido seguro pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o 

a u x í l i o  d e  i n t e r m e d i a d o r e s 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). No caso dos autos, observo que não houve 

a demonstração de resistência da parte ré em promover o pagamento 

pretendido na seara administrativa, deixando o demandante de apresentar 

requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. Deste modo, 

deverá a parte Autora emendar a inicial a fim de demonstrar que há 

pretensão resistida na espécie mediante a negativa de pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Ademais, extrai-se da inicial que o 

Autor deixou de apontar o segmento anatômico que se enquadra a 

suposta invalidez permanente alegada. Porquanto, deverá emenda a inicial 

enquadrando a suposta invalidez em um dos segmentos previstos pela 

tabela anexa à lei, que estabelece os percentuais indenizatórios aos 

danos corporais. Neste rumo, deverá esclarecer o motivo pelo qual 

pleiteou indenização no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), considerando que o valor máximo da indenização é previsto 

somente em determinados segmentos anatômicos da tabela e quando 

ocorre invalidez completa (100%), ou em caso de morte. Por fim, o Autor 

afirma que não possui condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais. Contudo, deixou de instruir a inicial com documento 

probatório de sua incapacidade financeira para pagamento das custas e 

taxa do processo. Sendo assim, deverá acostar nos autos documentos 

que comprovem a sua renda e/ou insuficiência de recursos para 

pagamento das custas, justificando o pedido de gratuidade da justiça. 

Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Deste modo, 

nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias, cumprindo as 

providências acima, sob pena de indeferimento da inicial. Após, volvam-me 

conclusos os autos. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006427-68.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se 

de ação de cobrança ajuizada por Kessi Jhony dos Santos Varanda em 

face de Seguradora líder do Consórcio do Seguro DPVAT. De início, 

verifico a necessidade de que a inicial seja emenda nos seguintes pontos: 

Este Juízo adota o entendimento de que deve a parte exaurir a via 

administrativa de requerimento antes do ajuizamento da demanda judicial, 

já que é amplamente divulgado e de conhecimento público de que o 

recebimento da indenização referente ao aludido seguro pode ser 

solicitada administrativamente, inclusive sem o auxílio de intermediadores 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). No caso dos autos, observo que não houve 

a demonstração de resistência da parte ré em promover o pagamento 

pretendido na seara administrativa, deixando o demandante de apresentar 

requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. Deste modo, 

deverá a parte Autora emendar a inicial a fim de demonstrar que há 

pretensão resistida na espécie mediante a negativa de pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Ademais, extrai-se da inicial que o 

Autor deixou de apontar o segmento anatômico que se enquadra a 

suposta invalidez permanente alegada. Porquanto, deverá emenda a inicial 

enquadrando a suposta invalidez em um dos segmentos previstos pela 

tabela anexa à lei, que estabelece os percentuais indenizatórios aos 

danos corporais. Neste rumo, deverá esclarecer o motivo pelo qual 

pleiteou indenização no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), considerando que o valor máximo da indenização é previsto 

somente em determinados segmentos anatômicos da tabela e quando 

ocorre invalidez completa (100%), ou em caso de morte. Por fim, o Autor 

afirma que não possui condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais. Contudo, deixou de instruir a inicial com documento 

probatório de sua incapacidade financeira para pagamento das custas e 

taxa do processo. Sendo assim, deverá acostar nos autos documentos 

que comprovem a sua renda e/ou insuficiência de recursos para 

pagamento das custas, justificando o pedido de gratuidade da justiça. 

Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Deste modo, 
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nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias, cumprindo as 

providências acima, sob pena de indeferimento da inicial. Após, volvam-me 

conclusos os autos. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006485-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006485-71.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCOS 

VINICIOS AQUINO DE SOUZA Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de MARCOS 

VINICIOS AQUINO DE SOUZA. O valor para purgação da mora nas ações 

de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve 

corresponder ao valor total contrato, quais seja, o valor relativo às 

parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária".2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014). No caso dos autos, apesar de indicar para purgação da 

purgação da mora o valor relativo às parcelas vencidas e vincendas - R$ 

70.179,59, o Autor atribuiu à causa valor diverso - R$27.065, 46 - que 

corresponde tão somente as parcelas vencidas. Assim, deverá o Autor 

adequar o valor da causa de acordo com a sua pretensão na ação, ou 

seja, de acordo com o valor indicado para fins de purgação da mora, de 

modo a possibilitar o pagamento integral do débito contratual pelo devedor 

fiduciário. Ademais, verifico que não foi comprovado o recolhimento das 

custas e taxas de distribuição do feito. Deste modo, nos termos do art. 2º, 

§4º do Provimento nº 22/2016-CGJ deverá o Autor providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas de acordo com o valor da 

causa a ser atribuído. Anoto o prazo de 15 dias para cumprimento das 

providências, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006491-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS ANJOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006491-78.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANDERLEI DOS ANJOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Cuida-se de ação de cobrança 

ajuizada por Edis do Carmo em face de Seguradora líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT. Nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, intime-se o Autor para emendar a inicial no prazo de 15 dias, 

cumprindo as providências abaixo, sob pena de indeferimento da inicial: · 

Adequar o valor da sua pretensão, tendo em vista que requer o 

pagamento da quantia de R$13.500,00, desconsiderando o valor recebido 

na esfera administrativa conforme informa na própria inicial. · Informar o 

segmento anatômico que se adequa ao caso, atentando-se ao valor 

máximo indenizável de acordo com os percentuais indenizatórios aos 

danos corporais estabelecidos pela tabela anexa à Lei. · Corrigir o valor da 

causa de acordo com o valor de indenização pretendido, ressaltando que 

não há qualquer pertinência no valor atribuído (R$38.160,00), tendo em 

vista que o valor máximo de indenização do seguro DPVAT é R$13.500,00, 

contudo, tendo já recebido o Autor a quantia de R$23.362,50. · Indicar sua 

profissão, nos termos do art. 319, inciso II do CPC e informar se exerce 

alguma atividade remunerada atualmente. Decorrido o prazo, volvam-me 

conclusos os autos. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183221 Nr: 4187-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc.

 Na última manifestação o credor pretende a realização de nova diligência 

via BACENJUD.

 Ocorre que já foi realizada tal diligência neste processo (fls. 60/61) em 

cuja oportunidade apontou resultado negativo. Não obstante, após a 

realização desta diligência, o credor não foi diligente em buscar outros 

meios de satisfação de dívida, vale dizer: não averiguou a existência de 

imóveis em nome da devedora, não solicitou diligência via RENAJUD em 

busca de veículos, não solicitou a averbação da execução no 

SERASAJUD e tampouco postulou a realização de diligência no cadastro 

nacional de indisponibilidade, além de outras diligências que também 

poderia lançar mão.

 Sendo assim, fica neste momento INDEFERIDO o pedido de penhora online 

via BACENJUD, devendo o credor no prazo de 15 dias indicar outras 

diligências a serem realizadas no feito, visando a satisfação de seu 

crédito. Tal diligência engloba a pesquisa de bens junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis.

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163334 Nr: 627-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE ARAÚJO E ARAÚJO LTDA, 

WAGNER CARLOS DE ARAUJO, WILLIAN PAULO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 ... A legislação processual veda a retenção de salários, pois é através 

desses que os trabalhadores se mantêm e sustentam suas respectivas 

famílias, quitando seus compromissos cotidianos. Todavia, após detida 

análise da matéria, verifica-se que a penhora de apenas uma porcentagem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 136 de 989



da verba de natureza alimentar não fere o espírito do art. 833, inciso IV, do 

Código de Processo Civil (art. 649, inciso IV, do CPC/1973). O artigo que 

veda a penhora sobre os salários, saldos e proventos deve ser 

interpretado levando-se em consideração as outras regras processuais 

civis e serão respeitados os princípios da própria execução, entre eles, o 

de que os bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de 

pagar os débitos assumidos. Isso porque as verbas de natureza alimentar 

são livremente negociáveis, disponíveis. A título exemplificativo, cita-se a 

consignação em folha de pagamento, prática cada vez mais comum entre 

servidores públicos, em que se destina previamente parte do salário para 

o pagamento de determinadas dívidas. Quanto ao assunto, este Tribunal 

tem seguido o seguinte raciocínio: ... Sendo assim, considerando que o 

valor de R$2.826,41, penhorado enquanto depositado em sua conta 

salário, é fruto do trabalho desempenhado pelo devedor, e atento ao 

entendimento acima exposto, referido valor deverá ser parcialmente 

restituído ao devedor, permanecendo bloqueado o valor correspondente a 

30% daquela quantia, ou seja, R$847,92. Nos termos do art. 10° do CPC, 

considerando os fundamentos da presente decisão, intimo as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto a possibilidade de 

retenção da quantia mensal correspondente a 30% dos rendimentos do 

devedor Willian, diretamente em sua folha de pagamento. No mesmo prazo, 

deverá ainda o credor apresentar o saldo devedor atualizado da dívida, 

amortizando o valor nesta ocasião liberado, bem como para que requeira 

novas diligências visando a satisfação de seu crédito. Após o decurso do 

prazo para interposição de recurso, retorne concluso para expedição dos 

alvarás.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174241 Nr: 9386-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA, CREUSA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO DA 

SERRA - OAB:57.363, LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - OAB:57363

 Intimem as partes sobre a notícia da data e horário do início dos trabalhos 

periciais informado às fls. 417/418.

Na data da perícia - 05/12/2018, retorne concluso para expedição de 

alvará para liberação de 50 % dos honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197210 Nr: 1756-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEY GATTASS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERALDO PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o devedor a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC.

Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1° do CPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação. (art. 523, §3°).

 Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o necessário sem 

prejuízo da realização de diligências no sistema RENAJUD e BACENJUD, 

para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a expedição do 

mandado de penhora, avaliação e demais atos.

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156739 Nr: 4429-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

A manifestação de fl. 95 não guarda qualquer ligação lógica com o 

andamento processual. Assim, reoportunizo ao Autor indicar o atual 

endereço da parte Ré, ou requerer o que entender pertinente para regular 

prosseguimento do feito, podendo, inclusive, optar pela conversão da 

busca e apreensão em ação executiva.

 Para tanto, anoto o prazo de 05 dias, caso em que a inércia do Autor 

poderá acarretar em extinção sem resolução do mérito.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162468 Nr: 10258-20.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, MARIA CELIA ALMEIDA 

DE JESUS, MATHEUS ALMEIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando a data do protocolo da petição de fl. 150/151, defiro tão 

somente o prazo de 15 dias para que informe a localização do imóvel e 

acoste a matrícula de inteiro teor devidamente atualizada.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 5927-58.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 ... Pois bem. A Lei 11.101/2005 estabelece, em seu art. 59, que o plano de 

recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 

devedor e todos os credores a ele sujeitos. Cediço que a novação enseja 

a extinção da obrigação original, através da constituição de uma nova 

obrigação, na esteira do art. 360, I do Código Civil. ... Entende-se que tal 

interpretação melhor se coaduna com o princípio da conservação da 

empresa, fim último da recuperação, visto que, do contrário, o devedor 

ficaria desprovido de recursos necessários para o cumprimento do plano 

de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado 

judicialmente. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Paralelo 

à obrigação do Credor em postular a sua habilitação, para o caso do 

crédito ainda não ter sido relacionado no rol de credores, determino que 

seja extraída cópia da petição inicial, sentença, acórdão, certidão do 

trânsito em julgado e cópia desta decisão para remessa ao Juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro para adoção das medidas pertinentes 

para a parte Credora receber seu crédito, em conformidade com o 

cronograma aprovado no plano de recuperação. Estando a empresa em 
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recuperação judicial, deixo de impor a obrigação de custear às custas 

processuais. P.R.I. Após o trânsito e cumpridas as formalidades supra, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172770 Nr: 8337-89.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO, ROSIMERY 

SEBASTIANA CARDOSO, EDUARDO FRANCISCO CARDOZO, CESAR 

AUGUSTO CARDOZO, ANA ELY RODRIGUES CARDOSO REZENDE, MARA 

ANGELICA CARDOZO DE ARAUJO, ZUZE RODRIGUES CARDOSO, NINA 

ROSA CARDOZO VIDAL, LELIANE AUXILIADORA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, JOSÉ 

PALMIRO DA SILVA FILHO, ROSEMIL DA SILVA GERIMINIANO, LUIZ 

CÉSAR PALMIRO DA SILVA, HORIZONTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LUIZ MARIO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - OAB:2394 MT

 Vistos etc.

 Em atenção a manifestação anterior, delibero nos seguintes termos:

Conforme anotado na parte dispositiva da sentença o procedimento de 

liquidação deverá seguir o rito comum, tal como prevê o art. 509, II do 

Código de Processo Civil.

 Com efeito, poderá a parte autora mediante o procedimento de liquidação 

requerer medidas e diligências visando levantar subsídios a fim de que no 

final do procedimento seja possível fixar a quantia líquida devida.

 Sendo assim, intimo novamente a parte autora para que no prazo de 15 

dias, implemente a fase de liquidação da sentença, na forma do 

procedimento comum.

 Sem prejuízo, desde já determino a intimação pessoal da parte Requerida 

Rosemil para esclarecer quais benfeitorias realizou no imóvel, no prazo de 

15 dias, conforme solicitado às fls. 323/324.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137879 Nr: 7293-40.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, MARCOS 

MOREIRA MARCIEL - OAB:15.392, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 Vistos etc.

Carga indevida.

 Cumpra-se o despacho anterior de modo que o processo permaneça 

enquanto perdurar a liquidação extrajudicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150770 Nr: 9562-18.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHO JOSÉ VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA 

ME, TAG & CIA LTDA EPP - REFORMAS TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:4299-EMT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS 

- OAB:203049/SP, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764

 ... No caso dos autos, os aclaratórios merecem rejeição. Isso porque se 

denota dos argumentos expostos a pura pretensão de reforma da 

sentença proferida Isso porque se denota dos argumentos expostos a 

pura pretensão de reforma da sentença proferida ante a irresignação 

quanto a data utilizada como parâmetro para arbitramento do dano material 

o que há muito não se admite nesta via. Senão, vejamos ... Sendo assim, 

por não vislumbrar a contradição apontada pela Requerida Lotus Import e 

Tag & Cia Ltda - ME, e sim sua irresignação quanto à decisão proferida às 

fls. 579/587, notadamente quanto a data adotada para fixação da 

indenização do dano material – ressarcimento do valor do veículo - devem 

ser rejeitados os presente embargos, devendo o Embargante expor suas 

razões no instrumento adequado para eventual reforma da decisão 

(apelação). Deste modo, por não reconhecer a existência de omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material na sentença objurgada, hei por 

bem rejeitar os Embargos de Declaração opostos nos autos. É como 

decido! Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos nos autos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Em relação 

ao recurso de apelação interposto pelo Autor, (fls. 593/602), nos termos 

do art. 1.010, 1º do CPC, intimem-se as partes Apeladas/Requeridas para 

apresentarem as contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após o decurso do 

prazo, proceda a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (§ 3º do art. 1010). Sem prejuízo, manifestem as partes 

quanto ao depósito realizado pela Seguradora às fls. 609 e esclareçam 

quanto a possibilidade de composição para imediata extinção das 

obrigações, no prazo de 15 dias. Acaso alguma parte manifeste 

discordância sobre composição, dê-se seguimento do processamento dos 

recursos interpostos para apreciação pela Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102650 Nr: 7747-54.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SENATORE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIA CRISTINA DA SILVA - OAB:35403/PR, RICARDO 

LAFFRANCHI - OAB:30909/A-PR

 Vistos etc.

 O cumprimento voluntário da obrigação (sem ônus para o devedor) 

poderá ser cumprido durante o prazo quinzenal atribuído ao devedor para 

tal fim no curso do procedimento de “cumprimento de sentença”. Portanto, 

indefiro o pedido de renovação de prazo solicitado na petição de fls. 617, 

porquanto, ausente prejuízo ao devedor.

 Portanto, neste ato promovo o recebimento do requerimento de 

“cumprimento de sentença” contido nas fls. 619/622.

 Retifique-se a capa dos autos constando a fase atual.

Em seguida, Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 

513, §2°, I do CPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC.

Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1° do CPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, retorne concluso 

para a análise dos demais pedidos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 13-86.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUDIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 
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- OAB:4210 MT, FRIEDERICK BRUM VIEIRA GLUGER- ESTAGIARIO - 

OAB:16358-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 Vistos, etc.

Cuida-se ação de cobrança proposta por em José Cláudio da Cunha em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a discussão de 

expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos.

 Contudo, tornou-se de conhecimento público o acordo coletivo firmado 

entre bancos entidades e poupadores no âmbito da ADPF 165/DF, 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe sobre a 

obrigação dos bancos em pagar aos poupadores que aderirem ao acordo 

eventuais valores relativos a expurgos inflacionários de poupança 

(Cláusula Terceira - 3.1).

 No caso em apreço, às fls. 105/107, o Requerente informou a adesão ao 

acordo mencionado.

 Não obstante, facultado o contraditório ao Requerido (fl.108), este não se 

opôs a adesão (fl. 111).

 Sendo assim, havendo adesão do Requerente ao acordo firmado para 

recebimento de eventuais valores derivados de Planos Econômicos, 

torna-se inviável o prosseguimento da presente demanda, tendo em vista 

que possui o mesmo objeto do acordo mencionado.

 Ademais, a cláusula terceira – 3.3 do mencionado acordo dispõe que este 

“deverá surtir seus legais efeitos em todas as instâncias e jurisdições 

onde tramitem ações relacionadas a este tema, sobretudo para alcançar a 

extinção dos feitos com resolução do mérito pela ocorrência de transação 

entre as partes, na forma do art. 487, III, alínea b, do CPC.”.

 De mesmo modo dispõe a cláusula 9.3. do acordo “As ações individuais 

movidas por poupadores que se habilitarem nos termos deste Acordo 

serão extintas com a homologação da petição de acordo, nos termos do 

art. 487, III, b do CPC.”.

 Deste modo, diante da adesão do requerente ao acordo coletivo, 

HOMOLOGO a adesão de fls. 106/107 e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195510 Nr: 757-37.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANIR LARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Intimem as partes para manifestarem sobre o ofício e documentos 

apresentados pelo Banco Bradesco, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183698 Nr: 4459-25.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO KOELLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISTENE GOMES DE MELO GATTASS, 

ANTONIO CESAR GATASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248, IRIONEI GRITTZ - 

OAB:10165/MT, LEIDIANE ALMEIDA VITTORAZZI - OAB:21558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Às fls. 76/79 o Credor informou a composição de acordo entre as partes. 

Contudo, vislumbro ser impossível sua homologação tendo em vista que 

não foi firmado pelos devedores Louristene Gomes de Melo Gattas e 

Antônio Cesar Gattas, e sim por pessoa estranha aos autos - João 

Odemar Gatttas Júnior, ou seja, aparentemente a petição é estranha aos 

autos.

 Além disso, os termos estabelecidos no suposto acordo são confusos, 

tendo em vista que menciona dois parcelamentos à fl. 77 (3x R$975,00 e 

21 x de R$1.071, 86) e a somatória dos valores ultrapassa o valor do 

acordo (R$ 24.117, 43). Ademais, o favorecido dos depósitos seria o 

suposto devedor!

Deste modo, manifeste-se o Credor esclarecendo quanto aos 

apontamentos acima, bem como quanto ao despacho de fl. 74, requendo 

as medidas cabíveis e pertinentes para prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 91497 Nr: 6615-93.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIYAHU NINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE FAVARE, CARLOS JOSÉ DE 

FAVARE, MARIA MARCELA MIRANDA FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Intimado, o Escritório de Contabilidade Incoeste Contabilidade apresentou 

resposta às fls. 727 informando que os livros e toda documentação 

contábil da empresa Faria de Favare & Favare Ltda foi entregue para 

Maria Marcela Miranda Faria de Favare (fls. 727/739).

O objeto da diligência requisitada visada a apresentação e entrega de toda 

a documentação. Como foi informado estar na posse de terceira pessoa, 

determino a intimação de Maria Marcela Miranda Faria de Favare, pelos 

Correios, para que no prazo de 05 dias apresente todos os livros fiscais e 

contábeis e demais documentos da referida empresa sob pena da 

omissão caracterizar crime de desobediência e sem prejuízo da adoção de 

outras medidas pertinentes.

Acaso não seja atendida à determinação, extraia cópia deste e demais 

peças e envie para a Delegacia de Polícia Civil para instauração de 

inquérito policial. Expeça-se ainda mandado de busca e apreensão.

Anoto que na Receita Federal consta como endereço da terceira:

CPF: 061.131.038-46

Nome Completo: MARIA MARCELA MIRANDA FARIA DE FAVARE

Nome da Mãe: JOANA DE MIRANDA FARIA

Data de Nascimento: 16/01/1959

Título de Eleitor: 0001457791899

Endereço: R DOS FUNCIONARIOS PUBLICO 579 CAVALHADA II

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Oportunizo às partes manifestarem sobre os documentos de fls. 727/739 

e informarem sobre o atual andamento do processo de prestação de 

contas em andamento na 2ª Vara desta comarca, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 202283 Nr: 4828-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANICLEY FERREIRA DE SOUZA, DIANICLEY 

MOURA DE SOUZA BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655

 Vistos etc.

 Intimo novamente o credor para que no prazo de 15 dias manifeste-se no 

feito promovendo o andamento da execução, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 45889 Nr: 4260-52.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOAQUIM CRISOSTOMOS DE PAULA, ELAINE CRISTINA DIAS 

RODRIGUES, RENATA CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução de fl. 

261/262 com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar a Embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, porquanto, atento ao princípio da causalidade, a 

aludida peça processual não foi interposta por provocação da própria 

parte, mas sim, por curador especial que atuou por força de lei. 

Independente do decurso do prazo recursal deverá o cartório esclarecer 

se o Edital expedido nas fls. 257 foi publicado no DJE. Após, certifique o 

decurso do prazo da publicação e em seguida retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de liberação de valores demandado pelo 

credor. Não obstante as providencias acima, considerando que o valor 

penhorado não é suficiente para satisfazer a integralidade da execução, 

deverá o credor manifestar indicando novas diligências visando a 

satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias. Por fim, expeça-se o 

necessário para averbar a existência desta execução no SERASAJUD em 

desfavor dos executados, conforme requerimento do credor (fls. 268) e 

nos termos do art. 782, §3° do Código de Processo Civil.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc.

 Concedo a dilação de prazo solicitada pela credora na manifestação 

anterior, ou seja, 60 dias.

 Todavia, fixo como termo inicial do prazo a data do petitório (fls. 232) - dia 

18.10.2018.

Por fim, defiro ainda a expedição de ofício ao SERASA para averbar a 

existência desta execução em desfavor da parte devedora.

 Decorrido o prazo, retorne concluso - ficando a parte exequente 

advertida de que a inércia poderá implicar no arquivamento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166171 Nr: 3199-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO GOMES DA SILVA SEGUNDO, 

SUZANETTE ANTONIA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785 DF, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Aguarde-se por mais 90 (noventa) dias a devolução da carta precatória.

Reoportunizo à parte Credora se manifestar quanto aos últimos 

parágrafos do despacho de fl. 154 no prazo 05 dias, informando quanto 

ao interesse na averbação desta ação nos órgãos de proteção ao crédito 

(art. 782,§3º, CPC).

Manifestando favorável, expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema SerasaJud.

 Decorrido o prazo de 30 dias, informe o Exequente a atual fase da carta 

precatória.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7522-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO, VANDERLEI ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... No caso dos autos, os Embargantes não apresentaram qualquer prova 

capaz de derruir a prova da dívida trazida pela Embargada, que instruiu 

devidamente seu pedido inicial acostando prova escrita da dívida (fls. 

09/13) devidamente firmada pelos devedores, o que não foi impugnado. 

Portanto, inexiste pretensão material ou processual dos Embargantes, 

tampouco substrato probatório a corroborar aquelas, o que lhe competia 

por tratar-se de fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser rejeitados os presentes 

Embargos. Por fim, não há qualquer elemento capaz de infirmar as 

assertivas do Embargante precipuamente porque acostou aos autos 

contrato regularmente entabulado entre as partes, não se detectando 

nenhum vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução de fl. 125/126 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Independente do decurso do prazo recursal, manifeste-se o Credor 

requerendo o que entender pertinente para satisfação da dívida no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 ... Paralelo a isto deve-se acrescentar a circunstância, lembrada pelo 

exequente, de que a alienação teria ocorrido posteriormente ao 

ajuizamento da presente execução (iniciada no ano de 2011). Ocorre que 

a alienação do imóvel nestas circunstâncias, por si só não implicam na 

caracterização automática da fraude à execução. Aliás, o credor não 

trouxe em seus argumentos qual seria a razão jurídica (fundamento) a 

ensejar a declaração de fraude à execução neste caso. ... A partir do 

dispositivo supra e analisando o feito, deve-se pontuar que a ação não 

está fundada em garantia de direito real, vale dizer, o imóvel alienado pela 

devedora não estava gravado por qualquer ônus de garantia à impedi-lo 

de ser alienado à terceiro. Também não se tem parâmetros para afirmar 

que a presente demanda seria capaz de reduzir a devedora ao estado de 

insolvência. ... À luz do que está destacado acima, também deve-se 

chamar a atenção para a circunstância de que o credor não havia 

prevenido a alienação do imóvel à terceiros, mediante a averbação da 

existência desta ação junto à matrícula do imóvel. Com efeito, sendo breve 

e objetivo, tal como o requerimento formulado pelo exequente, o Juízo não 

verifica qualquer circunstância caracterizadora de fraude à execução em 

meio aos fatos noticiados na petição de fls. 235/236 de modo que o pedido 

deverá ser indeferido. ... Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

declaração de fraude à execução e penhora de bem, formulado pelo 

credor nas fls. 235/236. No mais, seguem as providências a serem 

desempenhadas: - Deverá a Secretaria da Vara providenciar 

renumeração de páginas, a partir das fls. 235, pois há duplicidade desta 

numeração na paginação dos autos, o que implica na inexatidão das 

páginas posteriores. - Fica o credor intimado a manifestar e requerer o 

que for pertinente à sua demanda, notadamente requerer novas medidas 

visando a satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184656 Nr: 5036-03.2015.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A... Conforme se nota, a finalidade dos Embargos de Declaração 

permanece a mesma no atual diploma processual (se comparado com o 

texto processual anterior), sendo certo que a modificação da decisão 

objurgada pode resultar do aludido instrumento processual, apenas e tão 

somente acaso o suprimento de qualquer dos vícios indicados (omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material) resulte em nova convicção 

acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a modificação do 

julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do contexto 

fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a análise da matéria ventilada 

à por meio dos embargos. No caso dos autos, os aclaratórios merecem 

rejeição. Isso porque se denota dos argumentos expostos a pretensão 

pura de retratação do Juízo, o que há muito não se admite nesta via. ... No 

caso, o Autor foi intimado diversas vezes para promover o andamento do 

feito em busca da satisfação da dívida, contudo, permaneceu inerte (fls. 

51 e 57), o que levou a extinção da ação por abandono (fl. 59). Assim, 

não vislumbro a contradição apontada pelo autor, e sim sua irresignação 

quanto à decisão proferida. Neste caso, as razões do Embargante 

deverão ser ventiladas no instrumento adequado (apelação). Em suma, 

por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material na sentença objurgada, rejeito os Embargos de Declaração 

opostos nos autos. É como decido! Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 188-95.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRBALHADORES NO CMÉRCIO DE 

CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO RUBECHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5.965 - PR, THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - 

OAB:51109-PR

 Vistos etc.

 Conforme extrato em anexo, apura-se que até o momento encontram-se 

vinculados ao processo apenas o valor de R$2.501,66.

 A informação destoa da última manifestação do devedor, na qual esta 

afirma que já foram descontados de sua aposentadoria o valor total de 

R$19.769,34.

 Diante da controvérsia, antes de analisar os pedidos pendentes de 

análise, necessário se faz requisitas esclarecimentos ao INSS acerca dos 

valores constritos na aposentadoria do devedor.

 Sendo assim, expeça-se ofício ao INSS, requisitando informações sobre o 

cumprimento do ofício encaminhado por este Juízo onde se determinou a 

penhora mensal de valores junto a sua aposentadoria.

 Para tanto, instrua o ofício com a cópia do ofício (fls. 326), cópia do verso 

da página 386 e extratos de fls. 390v/393.

Anote-se o prazo de 10 dias para a resposta – a qual poderá ser 

encaminhada via e-mail (informe no ofício o e-mail da vara). Observe ainda 

a recomendação exposta no ofício de fls. 327 no tocante ao departamento 

responsável pelo atendimento das requisições do Juízo (se possível, para 

empregar celeridade à comunicação, averiguar via telefonema a 

possibilidade de encaminhar o ofício via e-mail).

 Aportando ao feito a resposta, retorne imediatamente concluso para a 

decisão do Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 9383-60.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145

 Vistos etc.

 Antes de deliberar quanto ao pedido de alienação judicial do bem 

penhorado nos autos, hei por bem franquear o exercício do contraditório 

em relação a exceção de pré-executividade interposta nas fls. 158/166.

 Sendo assim, nos termos do art. 9° do CPC, intimo a parte exequente para 

que se manifeste em relação a exceção de pré-executividade no prazo de 

15 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150344 Nr: 9089-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIANA CRISTINA BRASILEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos, etc...

Como o Credor não indicou bens à penhora e/ou requereu medidas 

pertinentes para satisfação da dívida, sequer se manifestou quanto aos 

despachos de fls. 154/158, arquive-se sem baixa pelo prazo de 01 (um) 

ano (art. 921§1º, CPC) ou até ulterior indicação de bens e/ou requerimento 

de medidas efetivas para satisfação da dívida, caso em que deverá ser 

feita a conclusão para análise.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3064-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, MELISSA 

COSTA VIEGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Vistos etc.

 Antes de deliberar quanto o pedido de liberação de valores, intime-se o 

Advogado da parte executada para que fique ciente do valor penhorado 

via BACENJUD (R$1.519,26 em desfavor de MARCOS JOSÉ DA SILVA 

OLIVEIRA) de modo que no prazo de cinco dias exerça o direito de defesa 

previsto no art. 854, §3° do CPC.

 Na qualificação de fls. 102 consta o Devedor Marcos como sendo 

professor. Esclareça a parte Credora quanto o interesse na penhora de 

até 30 % dos rendimentos. Para tanto, acaso manifeste favorável, deverá 

indicar o respectivo empregador.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

Fixo prazo de 15 dias para manifestação do Credor.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 139333 Nr: 8929-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JUSENÉ GRACILIANO DOS SANTOS, 

LUCILENE ALVES BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ORTIZ REDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a expedição de ofício ao SERASAJUD na forma do art. 782, §3° do 

CPC.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no prazo de 15 dias.

 Acaso manifeste favorável, desde já defiro à averbação.

No mais, DEFIRO a suspensão do processo até que sobrevenha o 

julgamento do recurso interposto nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137361 Nr: 6661-14.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.SILVA DE OLIVEIRA ME, ANANIAS SILVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Como a Credora não indicou bens à penhora e/ou requereu medidas 

pertinentes para satisfação da dívida, sequer cumpriu com as 

determinações contidas no despacho de fl. 125, arquive-se sem baixa 

pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, §1º do CPC), ou até ulterior indicação 

de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184686 Nr: 5051-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACACIANI PACHECO CAVALCANTE E OUTROS, ANA 

PATRICIA PACHECO CAVALCANTE, CARLOS GERALDO LEITE DA 

COSTA, CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO, CICERA LEITE 

CAVALCANTE VELOZO, ANA PAULA CAVALCANTE VELOZO, 

SEBASTIÃO LEITE CAVALCANTE, CÍCERO LEITE CAVALCANTE, 

EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA, JOSÉ FERNANDO LEITE, MARIA 

APARECIDA CAVALCANTE LEAL, MARIA VERÔNICA LEITE DELGADO, 

VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SILVA CUTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a Defensoria Pública, para que na condição de curadora 

especial e mediante vista dos autos, tome conhecimento das informações 

que aportaram ao feito e assim manifeste requerendo o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143901 Nr: 1829-98.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a suspensão do processo pelo prazo solicitado (fl. 125).

 Decorrido o prazo, intime-se o Credor para comprovar que diligenciou em 

busca de bens passíveis de penhora, bem como requerer as medidas 

pertinentes para satisfação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 213726 Nr: 2144-53.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM TORRES BANDEIRA, RAIMUNDO DE 

TORRES BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Quando oportunizado manifestar sobre provas, a parte Embargante 

indicou diligências a serem produzidas, a título de prova documental.

Quando do despacho saneador, o juízo apenas fez menção sobre o 

deferimento e possibilidade da produção de prova documental, porém, foi 

silente e omisso sobre às diligências postuladas às fls. 187/188.

Assim, revela-se pertinente o pedido de fls. 249.

Para tanto, determino a intimação dos Embargos para que no prazo de 15 

dias apresentem os documentos solicitados pelo Embargado na petição de 

fls. 187/188.

Oficie ao INDEA requisitando no prazo de 15 dias:

- extrato de movimentação de semoventes entre os anos de 2012 a 2015 

em nome do Embargante, Embargados e Herllan Cavalcante Leal, assim 

como a apresentação de fotocópia de todas às guias de transporte animal 

expedidas em nomes dos mesmos no mesmo período. Conste no ofício à 

qualificação completa das partes e instrua com cópia da petição inicial e 

defesa.

Com a juntada dos documentos, intimem as partes para apresentarem o 

aditamento das alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158420 Nr: 6159-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Segundo inteligência de todo o teor do art. 329, I e II do CPC, é lícito ao 

autor alterar a causa de pedir e/ou pedido antes da citação do réu, 

independente de seu consentimento.

 No caso dos autos, embora tentada (fls.34/36 e 46/47), a citação do 

Requerido não foi efetivada, porquanto não há óbice para alteração do 

pedido e causa de pedir da demanda, conforme pugnado pelo Autor (fl. 

88).

 Sendo assim, nos termos do art. 329, inciso I do CPC, em atenção ao 

pedido de fl. 88, converto a presente demanda em ação monitória e 

determino seu processamento nos seguintes termos:

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, 

inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente.

Deste modo, promova-se a expedição do mandado de citação do 

Requerido no endereço Av. Talhamares, 1250 – fundos, Jardim Marajoara, 

para pagamento da obrigação (fl. 89) acrescida de honorários 

advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), no prazo 

de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que neste 
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mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, CPC).

Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º).

Retifique-se a autuação e o sistema Apolo, bem como a capa dos autos.

 Intime-se-. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 77440 Nr: 4113-21.2008.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PARREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento que os autos encontra-se desarquivados e disponível para 

carga, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186205 Nr: 5902-11.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILO DAS NEVES CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reoportunizo ao Autor promover o regular andamento do feito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

 Anoto que o Autor possui a faculdade de realizar a conversão da busca 

e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Dec/Lei 911/69.

Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226812 Nr: 12020-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA, VALTRA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE RIDOLFO PIVA - 

OAB:74.917, FERNANDO CERQUEIRA CESAR BAPTISTA - OAB:177042 

OAB/SP, MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9304/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de fase de cumprimento de sentença onde figura como Credor 

Claudio Monari e como devedora Defant & Defant LTDA.

Após o processamento do cumprimento de sentença e ausência de 

pagamento espontâneo pela devedora, este Juízo promoveu a 

indisponibilidade de seus ativos financeiros no valor da dívida - 

R$420.913,11.

Intimada por meio de seu advogado (fl. 182), e ante a ausência de 

impugnação (fl. 184), o bloqueio foi convertido em penhora (art. 854, §5º, 

CPC).

Às fls. 185/186, o Exequente pugnou pela liberação dos valores 

penhorados, concordando com o valor bloqueado para fins de quitação do 

débito.

 Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Seguem anexos os alvarás para liberação dos valores penhorados, 

relativos a condenação principal, custas processuais e honorários 

advocatícios no importe de 15%, conforme majoração determinada pelo 

Superior Tribunal de Justiça.

 Custas já recolhidas às fls. 81.

Intimem-se.

Decorrido o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148843 Nr: 7400-50.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE PIRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO solicitada pelo credor, período em que 

também se opera a suspensão do prazo prescricional (art. 921, §1°).

Arquive-se, sem baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138885 Nr: 8420-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Vistos etc.

 Inclua os Advogados signatários da petição de fls. 324 nos registros do 

Sistema Apolo.

Após, intime-se novamente o SICREDI do inteiro teor da sentença a fim de 

que observe os comandos ali estabelecidos, bem como para que no prazo 

de 15 dias regularize a representação processual acaso tenha havido a 

substituição dos Advogados que atuaram na fase de conhecimento, ou 

ainda que tenha havido mero substabelecimento.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7144 Nr: 250-48.1994.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

ALBUQUERQUE S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SÉRGIO DA CRUZ E 

VASCONCELOS - OAB:12548

 Vistos etc.

 Reitero a intimação do credor, a fim de que no prazo de 15 dias promova 

o regular andamento do feito, suprindo a falta nele existente, notadamente 

para que tomando conhecimento do resultado da diligência deprecada, 

manifeste-se a respeito, requerendo novas diligências visando a 

satisfação de seu crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135551 Nr: 4650-12.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA LEITE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Vistos etc.

 Consultando o instrumento de procuração juntado nas fls. 19 observa-se 

que não foi outorgado ao Advogado, logo também à Advogada 

substabelecida (fls. 205), os poderes específicos para "receber e dar 

quitação".

 Sendo assim, considerando que a Advogada subscritora da petição retro 

pretende o levantamento da quantia total dos valores depositados, deverá 

regularizar a representação de modo que consiga do autor os poderes 

para tanto. É possível ainda o levantamento da quantia depositada 

diretamente ao autor, em relação aos créditos que lhe correspondam 

(exceptuando-se os honorários de sucumbência), sendo que neste caso 

deverá ser apresentado os dados bancários da parte autora.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

Desentranhe a escrivania os documentos de fls. 388/389 por não 

pertencerem à estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 46363 Nr: 4427-69.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Como a Credora não indicou bens à penhora e/ou requereu medidas 

pertinentes para satisfação da dívida, arquive-se sem baixa até ulterior 

manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 200843 Nr: 3947-08.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MUNIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos, etc...

Intime-se a Credora por meio da Defensoria Pública, para que se manifeste 

quanto a proposta de acordo apresentada pelo devedor à fl. 96, no prazo 

de 15 dias.

 Após, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102775 Nr: 7872-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO TEODORO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos etc.

 Diante da notícia de adimplemento das obrigações tributárias pelo 

devedor, intimo o credor para que no prazo de cinco dias tome 

conhecimento e se manifeste nos autos.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198040 Nr: 2290-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALVARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEICAO ALVARES - OAB:4552, UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866/MT

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do devedor, uma vez que há 

poucos atos iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, e outras 

medidas/diligências poderão ser demandadas antes que seja necessário 

requisitar informações do devedor junto a receita federal, como por 

exemplo, pesquisa de imóveis em cartórios, pesquisa de veículos via 

RENAJUD, etc.

 Sendo assim, anoto o prazo de 15 dias para que o credor postule novas 

diligências visando a satisfação de seu crédito.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183960 Nr: 4622-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DONIZETE ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ausente indicação de bens, arquive-se, sem baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190015 Nr: 8286-44.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:69933, 

DANIEL NUNES ROMEIRO - OAB:168.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO VOLKSWAGENS 

em face de CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA, todos já 

devidamente qualificados nos autos, pelas razões elencadas na exordial.

Tramitando regularmente o feito, a parte autora requereu a desistência da 

ação, informando o desinteresse em prosseguir com a presente demanda 

(fl. 98).

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII c.c art. 318, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil (lei n. 13.105/2015).

Custas já recolhidas.

P. R. I.

Arquivem-se os autos, independentemente do trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 542-76.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MOTA NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Vistos, etc...

Defiro a busca de veículos por meio do sistema RENAJUD. Manifeste-se o 

Credor requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Acaso a diligência reste infrutífera ou com resultado insuficiente, deverá 

o Credor, no mesmo prazo, indicar bens passíveis de penhora.

 Acaso não sejam indicados, arquive-se sem baixa até ulterior indicação 

de bens pelo Exequente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004892-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004892-41.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SAMUEL ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: MANOEL TEIXEIRA NETOS 

Vistos etc. Deverá o Oficial de Justiça promover a penhora dos animais 

indicados nos autos e descritos no mandado de penhora e avaliação já 

expedido. Eventual irresignação do devedor, bem como argumento de que 

os bens não lhes pertençam deverá ser ventilado no processo pela via 

formal e adequada. Sendo assim, deverá ser empreendida a diligência de 

penhora e avaliação dos bens. Fica anotado o prazo de 10 (dez) dias, 

para que o credor recolha o valor correspondente a diligência. No ato da 

penhora, colha-se o compromisso do devedor quanto ao encargo/dever 

de depósito e guarda dos bens até ulterior deliberação do Juízo. Ao ser 

expedida a avaliação e juntada nos autos, intimem-se as partes para que 

dela tomem conhecimento e se manifestem em cinco dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 15 de novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004892-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004892-41.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SAMUEL ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: MANOEL TEIXEIRA NETOS 

Vistos etc. Deverá o Oficial de Justiça promover a penhora dos animais 

indicados nos autos e descritos no mandado de penhora e avaliação já 

expedido. Eventual irresignação do devedor, bem como argumento de que 

os bens não lhes pertençam deverá ser ventilado no processo pela via 

formal e adequada. Sendo assim, deverá ser empreendida a diligência de 

penhora e avaliação dos bens. Fica anotado o prazo de 10 (dez) dias, 

para que o credor recolha o valor correspondente a diligência. No ato da 

penhora, colha-se o compromisso do devedor quanto ao encargo/dever 

de depósito e guarda dos bens até ulterior deliberação do Juízo. Ao ser 

expedida a avaliação e juntada nos autos, intimem-se as partes para que 

dela tomem conhecimento e se manifestem em cinco dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 15 de novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001646-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001646-71.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PARISI GIULIANO Vistos etc. Nos 

termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

SUSPENSÃO DO PROCESSO solicitada pelo credor, período em que 

também opera-se a suspensão do prazo prescricional (art. 921, §1°). 

Arquive-se, sem baixa, até últerior indicação de bens. Cáceres/MT., 15 de 

novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001290-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TITO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001290-76.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: JOSE TITO 

PEREIRA Vistos etc. Nos termos do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a SUSPENSÃO DO PROCESSO solicitada pelo 

credor, período em que também opera-se a suspensão do prazo 

prescricional (art. 921, §1°). Arquive-se, sem baixa, até ulterior indicação 

de bens. Cáceres/MT., 15 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005658-60.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FABIO GOMES DE ARRUDA Vistos 

etc. Expeça-se o necessário para penhorar e avaliar o bem indicado nas 

petições contidas nos ids. 16224142 - Pág. 2 e 16403364 - Pág. 1. Após a 

penhora dê-se ciência ao devedor/proprietário, através de seu Advogado 

(art. 841, §1° do CPC). Sendo casado, providencie a intimação de seu 

cônjuge (art. 842/CPC). Observe em todo o caso a formalidade 

necessária, mormente a expedição de termo da penhora. Esclareço ainda 

que é dever do exequente promover a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel tal como prevê o art. 844 do Código de Processo Civil. Quando 
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juntada a avaliação do imóvel nos autos, intimem-se todas as partes para 

que, tomando conhecimento, manifestem e requeiram o que entender 

pertinente no prazo de 05 dias, na forma do art. 872, §2° do CPC. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 15 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003805-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MANOEL DA GUIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003805-50.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104, MARIA 

JOSE OLIVEIRA DE SOUZA, MANOEL DA GUIA PINHO Vistos etc. 

Expeça-se o necessário para a penhora e avaliação do bem indicado na 

última manifestação do credor. Após a penhora dê-se ciência ao 

devedor/proprietário (art. 841, §2° do CPC). Sendo casado, providencie a 

intimação de seu cônjuge (art. 842/CPC). Sendo informada a avaliação do 

imóvel nos autos, intimem-se todas as partes para que, tomando 

conhecimento, manifestem e requeiram o que entender pertinente no prazo 

de 05 dias, na forma do art. 872, §2° do CPC. Concomitante, deverá a 

parte credora informar se possui interesse na adjudicação ou na 

alienação (por iniciativa particular ou judicial). Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 15 de novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001394-97.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 

BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Não há que se falar em retratação (art. 

331/CPC), porquanto a irresignação expressa na peça recursal alude-se 

não a sentença proferida por este Juízo no id. 15729505, mas expressa 

irresignação em relação a decisão proferida no id. 12416089 pelo Juízo da 

4ª Vara desta Comarca, quando na ocasião reconheceu a ilegitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso e determinou a redistribuição do feito 

que culminou com o sorteio deste Juízo (3ª vara cível). Ademais, não há 

que se promover reparos na sentença proferida por este Juízo, eis que 

baseada unicamente na circunstância do autor não ter promovido a 

emenda da inicial, e conforme já dito, sua peça recursal não visa suprir a 

falta reconhecida na sentença, mas reparar a decisão anterior, que acaso 

acolhida por este Tribunal, implicará no retorno deste feito ao Juízo da 4ª 

Vara Cível (competente para matérias relativas a Faz.Pública). Assim 

sendo, passo a determinar o processamento do recurso. Nos termos do 

art. 1.010, §1º c.c art. 331, §° do CPC, cite e intime a parte 

Apelada/Requerida para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 

dias. Em caso de interposição de recurso adesivo, intime o Apelante para 

apresentar contrarrazões no mesmo prazo. Havendo em sede de 

contrarrazões questões preliminares, intime-se o apelante para que se 

manifeste acerca delas (art. 1.009, §2° CPC). Após o decurso do prazo, 

proceda a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (§ 3º do art. 1010). Intimem-se. Cáceres/MT., 17 de Novembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006413-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO RONDON SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006413-84.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARCO ANTONIO RONDON SILVA 

Vistos, etc... Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no DEC. 

911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de MARCOS ANTÔNIO RONDON SILVA. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101466 Nr: 6562-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LOPES SIQUEIRA COMERCIO, 

GERALDO LOPES SIQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)REJEITAR 

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;(b)INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

manifestar no feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, 

forte no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e Súmula 314 do STJ;(c)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 218190 Nr: 5718-84.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LOPES SIQUEIRA COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuidam-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, no qual argumenta que a sentença retro deve condenar 

o requerido em honorários sucumbenciais.

Certificada a tempestividade à fl. 29.

O embargado, devidamente intimado para manifestar, quedou-se silente 

conforme se infere da certidão retro.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Presentes os pressupostos recursais, conheço dos Embargos de 

Declaração, passando a analisar os seus fundamentos.

Referente ao mérito, observo que as alegações procedem.

Isso porque tendo em vista que a parte requerida foi vencedora, faz jus 

aos honorários advocatícios, na forma do art. 85 CPC, entretanto estes se 

encontram suspensos em razão da gratuidade de Justiça, forte no art. 98 

CPC.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, no sentido de alterar apenas o item (b) da sentença retro, 

nos seguintes termos: “b) Isento de custas, honorários fixados em 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85 CPC, suspensos em razão da 

gratuidade de Justiça;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155974 Nr: 3571-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA APARECIDA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CELIA 

APARECIDA MOURA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 444).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 20842 Nr: 1793-08.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)REJEITAR 

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;(b)INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

manifestar no feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, 

forte no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e Súmula 314 do STJ;(c)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 9137-64.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERA AMADIZON SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por TERA AMADIZON 

SAMPAIO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há informação 

nos autos do pagamento da requisição (fls. 247/249).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

 b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82699 Nr: 9171-05.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA contra o ESTADO DO MATO GROSSO, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 78).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;
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b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159810 Nr: 7592-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, 

via DJE/MT, a fim de que no prazo de 15 dias acoste aos autos os dados 

bancários em que pretende receber o valor bloqueado para fins de 

expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51946 Nr: 1273-09.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODITHE LUCATELLI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9309/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os advogados do 

Exequente, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, informe os dados 

bancários em que pretende receber os honorários sucumbenciais para 

fins de expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164381 Nr: 1566-95.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CIRIACO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

a) Intimem-se as partes para manifestar sobre o Laudo Pericial de fls. 

77/81, no prazo de 15 (quinze) dias;

b) Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

volvem-me os autos conclusos para deliberações;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 231559 Nr: 2150-26.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENECILDO DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

a) Intimem-se as partes para manifestar sobre o Laudo Pericial de fls. 

55/59, no prazo de 15 (quinze) dias;

b) Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

volvem-me os autos conclusos para deliberações;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155984 Nr: 3582-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da Instância Superior contendo 

471 folhas (03 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103221 Nr: 8319-10.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTAIR PERES MARTINS - 

OAB:10.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o advogado do 

Requerente, via DJE/MT, para que informe nos autos os dados bancários 

em que pretende ver depositados o valor referente aos honorários 

sucumbenciais mencionados na R.P.V. de fls. 189, considerando que nos 

autos constam apenas os dados bancários do Requerente, os quais este 

informou no balcão desta secretaria às fls. 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 191547 Nr: 9267-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS 

- OAB:12.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

através de sua advogada, para que, no prazo de 15 dias, informe os 

próprios dados bancários do credor, ou requeira o que entender 

pertinente, vez que na procuração "ad judicia" de fls. 14, NÃO conferiu à 

sua causídica os poderes para "receber e dar quitação" em seu nome, 

razão pela qual não foi possível expedir o alvará referente ao crédito 

principal nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154491 Nr: 1904-06.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO HUMBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 65 

folhas (01 volume)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 232883 Nr: 2997-28.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

a) Intime-se o Requerido para manifestar sobre o Laudo Pericial de fls. 

30/34, no prazo de 15 (quinze) dias;

b) Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

volvem-me os autos conclusos para deliberações;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 225326 Nr: 10895-29.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

a) Intimem-se as partes para manifestar sobre o Laudo Pericial de fls. 

99/104, no prazo de 15 (quinze) dias;

b) Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

volvem-me os autos conclusos para deliberações;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 20842 Nr: 1793-08.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a)Vistas à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

suspensão;

b)Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005419-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR para impugnar contestação do ID- 16554865 NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004458-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR para manifestar em 05(cinco) dias requerendo o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012531-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 8.059,80 (OITO MIL E CINQUENTA E 

NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MARTINS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDNEI NARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005327-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PENHA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005326-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA VIP COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANE RAMIREZ FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007862-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ODINEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006315-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RAMOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006317-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA SENATORE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA PEDROSO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002950-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA GONCALVES (RÉU)

 

INTIMO O ADVOGADO (A) PARA MANIFESTAR SOBRE A DILIGÊNCIA ( 

16496362 - Diligência), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA ORTIZ ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) PARA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A DILIGÊNCIA ID (16528232 - Diligência). SOB PENA 

DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013347-80.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimar para contrarrazoar recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011455-34.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 455019-6 / 2018 Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8011455-34.2014.811.0006 

Requerente: PAULO CESAR MOURA Advogado: SUERIKA MAIA DE 

PAULA CARVALHO Requerido: LUXTRAVEL TURISMO LTDA Advogado: 

MARCO ANDRE HONDA FLORES Beneficiário: Luiz Miguel Chami Gattass 

Conta Judicial 1000130564624 Valor: R$ 9.271,13 (nove mil e duzentos e 

setenta e um reais e treze centavos) Autorizado: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS CPF/CNPJ: 474.426.541-34 Data de Emissão: 21/11/2018 Titular 

Conta LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS CPF/CNPJ Titular Conta 

474.426.541-34 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 32930 

745340 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este do

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006338-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO JOAO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco sa (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MAXIMIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006374-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006378-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LEAL BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004899-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1004899-33.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE PEREIRA REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que JOSÉ PEREIRA ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de 

Liminar, em face do SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

onde busca afastar/reconhecer/declarar a ilegalidade da integração dos 

valores da TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica) e da TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica) à base de cálculo do ICMS/Energia da(s) unidade(s) 

consumidora(s) relacionadas na exordial. Sobre a legalidade ou não da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 

1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, suspendendo, por 

conseguinte, a tramitação de todos os processos pendentes, individuais 

ou coletivos, em todo o território nacional, que versem sobre a matéria em 

questão, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos, verbis: 

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015”. (ProAfR nos REsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) 

Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos 

termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do 

STJ. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002917-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA MARISLEY MONGES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 455102-8 / 2018 Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1002917-81.2017.811.0006 

Requerente: MIRNA MARISLEY MONGES ALVES Advogado: EDSON 

ALVES DE ABREU Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Advogado: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS Beneficiário: EDSON ALVES DE 

ABREU Conta Judicial 3500108235987 Valor: R$ 4.906,29 (quatro mil e 

novecentos e seis reais e vinte e nove centavos) Autorizado: EDSON 

ALVES DE ABREU CPF/CNPJ: 603.998.481-34 Data de Emissão: 

21/11/2018 Titular Conta EDSON ALVES DE ABREU CPF/CNPJ Titular Conta 

603.998.481-34 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 

67130 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002947-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006435-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006437-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006440-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006443-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006444-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006446-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006447-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006449-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006450-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006451-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006455-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011246-02.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 455177-P / 

2018 Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80112460220138110006 / 2013 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: MONICA MAYUMI DA SILVA Advogado: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN Requerido: BANCO DO BRASIL S.A Beneficiário: 

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN Conta Judicial 4400110438553 

Valor: R$ 9.939,86 (nove mil e novecentos e trinta e nove reais e oitenta e 

seis centavos) Autorizado: MARCELO GERALDO COUTINHO HORN 

CPF/CNPJ: 565.167.389-04 Data de Emissão: 21/11/2018 Titular Conta 

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN CPF/CNPJ Titular Conta 

565.167.389-04 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 01848 

139297 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006456-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006459-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006465-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLITE ROCHA IBANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLITE ROCHA IBANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLITE ROCHA IBANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006468-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONES BENEVIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010781-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 455216-4 / 

2018 Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80107815620148110006 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: SILVANA DOS SANTOS DIAS Advogado: MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN Requerido: BANCO DO BRASIL S.A 

Beneficiário: MARCELO GERALDO COUTINHO HORN Conta Judicial 

3500123445384 Valor: R$ 15.558,50 (quinze mil e quinhentos e cinquenta 

e oito reais e cinquenta centavos) Autorizado: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN CPF/CNPJ: 565.167.389-04 Data de Emissão: 21/11/2018 

Titular Conta MARCELO GERALDO COUTINHO HORN CPF/CNPJ Titular 

Conta 565.167.389-04 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 

01848 139297 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor 

Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006469-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AUGUSTO DE AZEVEDO CHAROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006470-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AUGUSTO DE AZEVEDO CHAROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006472-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006473-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006474-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012008-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 455238-5 / 

2018 Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80120081320168110006 / 2016 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: ODAIR JOSÉ LEITE SILVA Advogado: roger fernandes 

Requerido: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Beneficiário: roger 

fernandes Conta Judicial 3100126162502 Valor: R$ 5.112,78 (cinco mil e 

cento e doze reais e setenta e oito centavos) Autorizado: ROGER 

FERNANDES CPF/CNPJ: 70038996120 Data de Emissão: 21/11/2018 Titular 

Conta ROGER FERNANDES CPF/CNPJ Titular Conta 70038996120 Banco 

Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 2363 1134698 Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006451-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006451-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS DE MORAES LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. CÁCERES, 21 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004775-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM RIBEIRO PINTO ATALA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIME SUL ARTEFATOS E ARTESANATOS DE VIME LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004775-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SUELEM RIBEIRO PINTO 

ATALA & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: VIME SUL ARTEFATOS E 

ARTESANATOS DE VIME LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de 

conhecimento com pedido de antecipação de tutela, proposta por SUELEM 

RIBEIRO ATALA & CIA LTDA – EPP em face da empresa VIME SUL 

ATEFATOS E ARTESANATOS DE VIME LTDA – ME. Em sua peça inicial a 

empresa Requerente alega, em síntese, que na data de 13 de março de 

2015 teve seu CNPJ protestado pela empresa ora Requerida, e ainda, que 

ao tentar contato com a referida credora para obter um novo boleto e 

assim quitar o débito, foi informada que a empresa credora havia 

encerrado suas atividades sem deixar nenhum responsável conhecido 

para saldar seus recebíveis. Relata ainda a Autora, que quer pagar o 

débito que originou o protesto, mas não consegue, em razão de 

desconhecer quem seja o legítimo credor. Requer a título de tutela que seja 

determinada a suspensão do protesto constante em seu CNPJ, mediante o 

depósito em Juízo do valor correspondente ao débito que gerou o 

protesto. Requer ainda, a citação da Requerida em endereço informado na 

inicial, bem como, que a presente demanda seja julgada procedente para 

conhecer pela quitação da dívida e exclusão do protesto no CNPJ da 

Autora e a consequente liberação do valor à Requerida. É o relato 

necessário. Decido. Pois bem, versam os autos sobre protesto efetuado 

pela Requerida em nome/CNPJ da Requerente, referente a débito no valor 

de R$ 506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), dívida 

esta, devidamente reconhecida pela parte autora. Entretanto, a empresa 

Requerente sustenta que ao procurar a Requerida, tomou conhecimento 

que esta havia encerrado suas atividades, e ainda, que não tem 

conhecimento de responsável pelo recebimento dos créditos da 

Requerida, motivo pela qual volve ao judiciário para conseguir quitar a 

dívida, mediante depósito em juízo e posterior transferência para a 

Requerida. Primeiro, insta consignar que os processos de rito especial tem 

vedação expressa na Lei 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis, 

sendo que, no caso em comento, em que prese a ação ser nomeada como 

“Ação de Conhecimento”, todo o procedimento apontado e requisitado pelo 

Autor conferem característica de Ação de Consignação em Pagamento, 

portanto, vedado seu prosseguimento em nome da parte Autora Ademais, 

a princípio o Autor alega não ter conhecimento de onde encontrar/saber 

quem é o legítimo devedor, motivo pelo qual busca o judiciário para quitar o 

débito mediante depósito em Juízo, como se a Requerida estivesse em 

lugar incerto e não sabido, sendo que neste caso o processo não teria 

como ter prosseguimento no Juizado, em razão da impossibilidade de 

citação por edital. Nesse passo, conhece de ofício, num primeiro momento, 

incompetência deste Juízo para julgar o feito. Entretanto, em observância 

ao princípio do contraditório, abra-se vista a Requerente para manifestar a 

respeito da incompetência, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020083-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CARVALHO PIMENTA DOS REIS 69712581187 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS BEM COMO DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004165-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ROCHA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011752-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSME DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, verifica-se que o patrono do requerido foi intimado para 

cumprimento da decisão de fls. 1524, na data de 20.09.2018, fazendo 

carga dos autos na data de 04.10.2018.

Advindos 40 (quarenta) dias da intimação do requerido, se fez necessário 

à busca e apreensão dos autos na data de 30.10.2018, sem qualquer 

manifestação do requerido.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, pugnou 

para que o requerido seja intimado a pagar o valor pertinente a produção 

da prova pericial, sob pena de não o fazendo, ser determinado o bloqueio 

de bens e valores em importe suficiente a adimplir a obrigação.

Pois bem.

Em consonância com o parecer ministerial, defiro a manifestação 

ministerial de fls. 1529.

Intime-se o requerido, na pessoa do representante da Cooperativa de 

Criadores de Jacaré do Pantanal, para no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cumprir integralmente a decisão de fls. 1524, efetuar o 

pagamento de 50% dos honorários arbitrados em favor do perito 

(R$7.966,75 – sete mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e 

cinco reais), sob pena de bloqueio de bens e valores suficientes para 

adimplir a obrigação.

Para tanto o valor deve ser depositado de acordo com os dados 

expressos às fls. 1390 (Agência 3218-2, Conta corrente 57005-2, Banco 

Bradesco, CPF n.º 000.242.041-45 – titular Pablo Souza Santos).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004127-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004127-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUCIANA DA SILVA 

CANDIA MARQUES REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Considerando 

que a parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004287-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004287-95.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIO CAMPOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003021-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CRISTINA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003021-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GESSICA CRISTINA CAETANO 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005364-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEMILDA BUCK REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011836-71.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011836-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado em 14.03.2018, com pedido de 

gratuidade, e apresentou declaração de hipossuficiência datada em 

03.08.2016. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou 

o recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer 

o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011872-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011872-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA MARTINS 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004711-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEISA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004711-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BEISA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010311-54.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NILSA CORNELIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A., CLARO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004077-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO LUIS DA SILVA 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011168-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL DO LIVRAMENTO 
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RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JOVELINA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE OAB - SP253877 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011720-65.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA JOVELINA 

FRANCA DA SILVA REQUERIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. Vistos, 

etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002411-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PEDRO RIBEIRO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006382-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que foi surpreendida 

com a informação de que seu nome estava com restrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao SPC/SERASA 

constatou que a negativação foi feita pela Requerida, ocasião em que 

descobriu que seu nome estava no cadastro de inadimplente por uma 

dívida de R$ 395,70 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta 

centavos). Afirma ainda a Requerente, que jamais manteve qualquer 

vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual 

recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de urgência para o fim de 

determinar que a Requerida exclua o nome do requerente dos órgãos de 

restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. No entanto, a narrativa e documentos apresentados pela parte 

autora não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido 

de liminar pretendido. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA BOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001672-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARLI DA SILVA BOF 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006383-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006383-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Adicional de Periculosidade com pedido de obrigação de 

fazer com pedido liminar, proposta por EDSON RAMOS DA SILVA em 
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desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT. Em síntese, o Requerente alega 

ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda desde a data 

de 16/10/2012, atuando em situação de risco de vida. Aduz ainda a 

Requerente, que nunca recebeu o adicional de periculosidade, razão pela 

qual volve-se ao judiciário. Requer, pois, em sede de tutela de evidência, 

liminarmente, que seja determinado ao Requerido que providencie a 

inclusão na folha de pagamento do autor o adicional de periculosidade, no 

patamar de 30% do salário base, sendo no mérito confirmada a referida 

liminar. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Em que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de 

perigo do dano posto que o não pagamento dos adicionais nos termos 

requerido não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. 

Ademais, é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra 

ato da Fazenda Pública em Juízo de Primeiro Grau, nos termos do que 

dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c com o art. 1º e 

parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 2º, Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. No 

mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial quanto a 

impossibilidade de concessão de liminar em casos similares ao presente: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. 

EXTENSÃO IMPLÍCITA DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM 

CONCESSÃO DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR 

PÚBLICO. ART. 7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. CÁCERES, 14 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011369-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011369-29.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELA STEFANI ROCHA 

GARCIA, TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

novembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238359 Nr: 6874-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃOMAR BARROS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos etc,

 Necessária à readequação da pauta, em virtude de que esta Magistrada, 

na data designada para a audiência, estará realizando o curso de 

“Formação Continuada para Magistrados”, que se realizará nos dias 08 e 

09 de novembro de 2018, razão pela qual, redesigno o ato processual 

para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 13h15min.

Requisite-se a testemunha a ser ouvida.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

redesignada.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 242370 Nr: 9456-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR PNHEIRO DE MEDEIROS JUNIOR, 

JORGE MARTINS JUNIOR, FELIPE CAMPOS WENCESLAU, ALEXSON 
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PANTALEÃO MACHADO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN AUGUSTO GAMA DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP 206.814, SAMUEL MAURICIO DE MOURA 

PINHEIRO DE MEDEIROS - OAB:OAB GO 32.180, WESLEY RICARDO DE 

SOUSA LACERDA - OAB:26566 OAB/DF

 Vistos etc,

Trata-se de Carta Precatória expedida com a finalidade de oitiva de 

testemunhas.

 Verifico que tratam os autos de matéria pertinente a Justiça Federal, 

deste modo, sendo o presente feito de competência da Justiça Federal, 

bem como diante do caráter itinerante da presente Carta Precatória, 

DETERMINO a remessa dos presentes autos para a Justiça Federal, seção 

Judiciária de Cáceres, Mato Grosso, com urgência.

 Proceda-se as baixas necessárias, com urgência.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 8032 Nr: 493-50.1998.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEY DE ANDRADE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 542, determino que sejam intimadas as partes 

para manifestarem interesse/desistência na oitiva da testemunha JOSÉ 

CATARINO ALVES.

 Posteriormente, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 4460-59.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 461, determino que o CD/ROM de fl. 179 seja 

remetido ao SETOR DE INFORMÁTICA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, para recuperação das informações 

inaudíveis.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174093 Nr: 9260-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BLUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa pela ocorrência da 

preclusão consumativa, falta de amparo legal para o pleito e ausência de 

qualquer demonstração ou sequer alegação de prejuízo ao acusado. 

Abra-se vista à defesa para apresentar memoriais finais, por escrito, no 

prazo IMPRETERÍVEL de 10 (dez) dias. Se in albis o prazo, certifique-se e 

independente de novo despacho, intime-se o réu para constituir novo 

advogado ou requerer a nomeação da Defensoria Pública. Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 137296 Nr: 6579-80.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos etc;

Diante da participação no Workshop Aprofundamento e Supervisão de 

Práticas da Justiça Restaurativa, realizado no Núcleo Gestor da Justiça 

Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, REDESIGNO 

audiência de Instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 2019, às 

14h15min.

 Intime-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 143789 Nr: 1714-77.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Vistos etc,

 Sendo tempestivo o recurso, conforme certidão de fl. 347, RECEBO a 

apelação interposta pelo apelante à fl. 342 (artigo 593, inciso I, CPP).

Considerando que as razões da apelação já foram apresentadas à fl. 

342,verso/346, abra-se vista dos autos a i. representante do Ministério 

Público para apresentação das contrarrazões recursais, pelo prazo legal, 

sob pena de subida ao Egrégio Tribunal de Justiça sem elas (artigo 600, 

CPP).

 Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 200895 Nr: 3975-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DEMARCHI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Diante do relatório de fl. 109, determino que seja expedido oficio ao Setor 

de Informática desta comarca, para que providencie a gravação de novo 

CD/ROM da audiência realizada à fl. 87.

 Posteriormente, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

as nossas melhores homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138864 Nr: 8398-52.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARVALHO LUZ, DJALMA FIRMINO 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 
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defesa do denunciado DJALMA FIRMINO DE JESUS para, no prazo legal, 

apresentar os Memoriais Finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 241385 Nr: 8809-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT, Patrícia Almeida Silva Ourives de Azevedo 

- OAB:17091/B

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDMILSON DA SILVA DIAS, 

brasileiro, nascido em 26/5/2000, RG n. 30006309 SSP/MT, filho de Manoel 

de Oliveira Dias e Elizabete da Silva, mediante IMPOSIÇÃO das seguintes 

Medidas Cautelares (art. 319 CPP):a) Comparecimento mensal no juízo 

processante, por 3 (três) meses, para informar e justificar suas 

atividades;b) Comunicação imediata ao juízo de eventual troca de 

endereço.c) Comparecimento a todos os atos processuais.d) recolhimento 

domiciliar no período noturno e nos dias de folga.e) Proibição de 

ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem a devida autorização 

judicial.f) Proibição de manter contato com a vítima JOÃO ANSELMO CABO 

DA SILA e ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA.g) Proibição de frequentar 

bares e locais que envolvam o consumo de bebidas alcoólicas, após as 

22:00 horas.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA 

para colocar EDMILSON DA SILVA DIAS em liberdade, se por outro motivo 

não deva permanecer preso.Observando-se que caso o acusado 

descumpra quaisquer das medidas cautelares a ele imposta, ensejará a 

revogação da medida e decretação da prisão preventiva (parágrafo único 

do artigo 312 do Código de Processo Penal – Lei nº 12.403/11).Por fim, 

transladem-se as peças principais nos autos de código 241759 e após, 

arquive-se com as baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público e Defesa.As providências.Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222032 Nr: 8529-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 8529-17.2017.811.0006 – Cód. 222032

Visto.

Considerando a Portaria n° 678/2017-PRES a qual estipula como ponto 

facultativo o dia 14/02/2018, o que imvibiliza a realização das audiências 

designadas, redesigno o ato para 03/04/2018 às 14h50min.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222032 Nr: 8529-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 8529-17.2017.811.0006 – Cód. 222032

Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/02/2018, às 14h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório da acusada, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se a acusada para comparecerem à audiência designada 

acompanhada do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222032 Nr: 8529-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação a indiciada, 

deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade a mesma, e dispensando a fiança anteriormente 

fixada. Assim, não estando presentes qualquer dos requisitos 

necessários para a custódia provisória, e ante a hipossuficiência da 

indiciada, com fulcro nos artigos 305, §1º, inciso I, e 350, ambos do CPP, 

dispenso a fiança fixada em favor da indiciada, CONCEDENDO-LHE 

LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante aceitação e cumprimento das 

seguintes condições:1) Declarar antes do cumprimento do alvará de 

soltura os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e 

preciso;2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da comarca onde 

reside a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que 

poderá ser intimado dos atos processuais;3) Comparecer a todos os atos 

processuais para os quais for intimado;4) Não se ausentar do território da 

comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo criminal;5) 

abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;Aceitas as 

condições e advertido a beneficiária de que o descumprimento das 

medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão, 

cumpra-se, servindo a presente como alvará de soltura, se por outro 

motivo não estiver presa a indiciada Luciana Pereira de Matos.Analisando 

a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os requisitos do art. 

41, CPP, bem como demonstra estar presentes a consequente 

renumeração do feito.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos 

órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do 

Estado, INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como 

ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227844 Nr: 12734-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JEAN DE CARVALHO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 DEFIRO o pedido de concessão de livramento condicional a VALDENIR 

JEAN DE CARVALHO PORTO, nos termos da fundamentação supra, 

estabelecendo que o período de prova se estenderá até a data do término 

do cumprimento da pena.Imponho ao beneficiado as condições previstas 

no art. 132, §§ 1° e 2° da LEP, devendo:a) comparecer trimestralmente ao 
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Juízo para provar residência fixa e ocupação lícita;b) provar em Juízo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação pessoal, que possui 

ocupação lícita;c) não frequentar bares, boates, casas de prostituição e 

locais de reputação duvidosa, sob pena de revogação do benefício;d) não 

cometer delitos;e) não portar armas ou instrumentos que possam servir 

como arma;f) não mudar do território da Comarca sem prévia autorização 

do Juízo; eg) não mudar de residência sem comunicação ao juiz.Fica o 

reeducando advertido, ainda, de que o benefício ora concedido será 

obrigatoriamente revogado se vier a ser condenado, em sentença 

irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício ou pela 

prática de crime anterior (art. 86 do CP).Deverá o sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do benefício do Livramento Condicional que ora lhe foi 

concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. Gestor.Sirva 

cópia da presente como mandado de intimação e alvará de soltura em 

favor de Valdenir Jean de Carvalho Porto, se por outro motivo não estiver 

preso.Proceda-se as devidas alterações e baixas junto ao BNMP 

2.0.Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à 

Defesa.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 7554-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Visto.

Analisando os autos denoto que o reeducando aparentemente adquiriu o 

direito objetivo a progressão e regime, sendo assim, da leitura do art. 112 

da LEP, podemos observar:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva, com a transferência para regime menos rigorosa, a ser 

determinada pelo juiz , quando o preso tiver cumprido menos um sexto da 

pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 

vedem a progressão.

§ 1.º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do 

Ministério Público e do defensor;

§ 2.º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento 

condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos nas 

normas vigentes.”

Denote-se que, a disposição acima não prevê a realização de exame 

psicológico no recuperando, contudo, entendo que, apesar de 

prescindível, é uma importante ferramenta para um exame mais apurado e 

consciente acerca da benesse a ser concedida ao penitente.

No caso impende pôr em relevo que o recuperando praticou crime 

mediante violência ou grave ameaça, bem como é reincidente, razão pela 

qual entendo necessária a realização de avaliação psicológica.

Desta forma, determino a realização de exame criminológico pela Psicóloga 

Judicial, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, devendo ser 

esclarecidos os quesitos formulados pelas partes.

Em atenção à referido laudo, intime-se, previamente a defesa do 

reeducando para que, no prazo de 03 (três) dias apresente eventuais 

quesitos e em sequência ao Ministério Público pelo mesmo prazo.

Após, a juntada do laudo psicológico, façam os autos conclusos para 

análise de eventual direito à progressão.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 7546-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR SANTANA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 (...)POSTO ISTO, DETERMINO a Regressão Liminar do Regime aberto para 

o fechado, o que o faço pelas razões acima, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de prisão através do sistema BNMP 2.0.Entretanto, 

em observância ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, 

é imprescindível que o condenado, acusado do COMETIMENTO de outro 

crime doloso, seja previamente ouvido a fim de que possa eventualmente 

justificar a prática do delito que lhe foi imputado, como expressamente 

exige o § 2º, do art. 118 da LEP, antes de uma possível regressão 

definitiva.Assim, com a prisão do reeducando, façam os autos conclusos 

para deliberações.Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169366 Nr: 5717-07.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 DEFIRO o pedido de concessão de livramento condicional a Silvado 

Ramos dos Santos, nos termos da fundamentação supra, estabelecendo 

que o período de prova se estenderá até a data do término do 

cumprimento da pena.Imponho ao beneficiado as condições previstas no 

art. 132, §§ 1° e 2° da LEP, devendo:a) comparecer trimestralmente ao 

Juízo para provar residência fixa e ocupação lícita;b) provar em Juízo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação pessoal, que possui 

ocupação lícita;c) não frequentar bares, boates, casas de prostituição e 

locais de reputação duvidosa, sob pena de revogação do benefício;d) não 

cometer delitos;e) não portar armas ou instrumentos que possam servir 

como arma;f) não mudar do território da Comarca sem prévia autorização 

do Juízo; eg) não mudar de residência sem comunicação ao juiz.Fica o 

reeducando advertido, ainda, de que o benefício ora concedido será 

obrigatoriamente revogado se vier a ser condenado, em sentença 

irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício ou pela 

prática de crime anterior (art. 86 do CP).Deverá o sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do benefício do Livramento Condicional que ora lhe foi 

concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

Gestor.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e intime-se a 

defesa .Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao 

recuperando.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112177 Nr: 6601-07.2012.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVERALDO 

BATISTA FIGUEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

6601-07.2012.811.0006, Protocolo 112177, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148792 Nr: 7347-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AUGUSTO DE CARVARIO, 

SEBASTIÃO BATISTA MORRORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVERALDO 

BATISTA FIGUEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

7347-69.2012.811.0006, Protocolo 148792, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL AGOSTINHO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINES MARQUES MENDONCA OAB - MT9967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001396-70.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCIEL AGOSTINHO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: 

NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda 

da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o 

instrumento procuratório para suprir tal irregularidade como prevê o art. 76 

CPC, visto que sua condução por advogado sem instrumento de mandato 

acarreta a extinção do processo. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se 

e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001385-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001385-41.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: WESLEY DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO VATTOS (EXECUTADO)

PAULO GERALDO VATTOS (EXECUTADO)

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO DECLEVO VATTOS (EXECUTADO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VATTOS OAB - 049.378.958-85 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001395-85.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

VATTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS, ANTONIO VALMIR 

VATTOS, ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS, PAULO GERALDO 

VATTOS, MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS, ANTONIO DECLEVO 

VATTOS REPRESENTANTE: JOSE ROBERTO VATTOS Vistos etc. Faculto 

ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar 

impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GAINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001398-40.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LUIZ CARLOS GAINO 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001400-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001400-10.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA LUCIA 
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MENDES FERREIRA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001401-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001401-92.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: LUANA PATRICIA OLIVEIRA 

SANTOS Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000489-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. S. (AUTOR(A))

R. R. H. S. (AUTOR(A))

R. F. H. S. (AUTOR(A))

CINTIA PAULA HAUSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN NAZARIO (RÉU)

WILIAN NAZARIO REPRESENTACOES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000489-95.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): CINTIA PAULA HAUSS, RODRIGO HAUSS SANTANA, RENAN 

RICARDO HAUSS SANTANA, RAQUEL FLORENCA HAUSS SANTANA 

RÉU: WILIAN NAZARIO, WILIAN NAZARIO REPRESENTACOES - ME Vistos 

etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. 

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”. A prova produzida pelo documento (id. 

13476263) demonstra que os autores não possuem rendimentos 

suficientes para o desembolso das despesas do processo, porque há 

risco de comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante 

da declaração de hipossuficiência firmada pelos autores, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles podem 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

aos autores, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 16:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANAY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

OTACILIA DE SOUZA ROSA (AUTOR(A))

JAMES OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))

EDSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))

SELMA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

THELMA OLIVEIRA POCRIFKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES FRANCA OAB - PR21286 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000763-93.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): OTACILIA DE SOUZA ROSA, EDSON DE OLIVEIRA ROSA, 

JAMES OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA SOUZA, SELMA DE 

OLIVEIRA SOUZA, THELMA OLIVEIRA POCRIFKA RÉU: LEANDRO 

ESTEVES WESTPHAL Vistos etc. Defiro o pedido de id. 14270919. 

Proceda-se com o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001385-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001385-41.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: WESLEY DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 
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oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001354-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001354-21.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOICE GOMES PINHEIRO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. O pedido para deferimento da 

Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de 

Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a 

possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a 

redução e parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (id. 16408046) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante do 

documento firmado pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos 

até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a 

autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001359-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001359-43.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOICE GOMES PINHEIRO REQUERIDO: ITAPEVA IX 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO - PADRONIZADOS Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 16411274) demonstra que a parte autora 

não possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante do documento firmado pela parte autora, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela 

pode arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita a autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas. Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001406-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LUIS RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001406-17.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

EXECUTADO: ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA, LUCAS LUIS 

RODRIGUES BORGES Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 
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comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001403-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA MENDES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001403-62.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: MARIA LUCIA MENDES 

FERREIRA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000960-14.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ALCEU CAVALHEIRO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Da análise dos autos, 

verifico a possibilidade dos embargos de declaração (id. 14878423) 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição. A 

propósito: "(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a 

embargos declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte 

embargada, reclama sua prévia intimação para se manifestar, em 

observância ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do 

STF.” (STJ, HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro 

Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA). Intimem-se as partes a se manifestar, 

no prazo de lei. Cumpra-se. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000857-41.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de id. 

14883356. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO OAB - MT21572/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000536-69.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA RÉU: DONIZETE DE SOUZA 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 14850389. Redesigno audiência para o 

dia 20 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO MAZETE JUSTINIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000141-14.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ADEMIR APARECIDO 

MAZETE JUSTINIANO Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 14398911, uma 

vez que a parte executada foi citada no id. 8030412. Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000778-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000778-62.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

suspensão conforme requerido. Remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, com a consequente baixa no Boletim Mensal de Movimento 

Forense. Arquive-se em pasta apropriada. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000039-55.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a parte embargada para se 

manifestar acerca da petição de id. 15127463. Cumpra-se. Diamantino/MT, 

21 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALEIRO & SCHUBERT LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000488-13.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): NILSON FERREIRA BORGES RÉU: FALEIRO & SCHUBERT 

LTDA - ME Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A 

despeito do pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido após a resposta do demandado. Neste 

sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in 

‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar 

de escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 13 

de fevereiro de 2018, às 16:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000124-12.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA JOSE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thaila (RÉU)

Zé (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001219-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dirce Xavier Cazzeta (RÉU)

Arinê Maria de Souza Neves (RÉU)

Espólio de Salvador Neves Neto (RÉU)

Gerri Schwade (RÉU)

JOSE APARECIDO CAZZETA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE30449 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001219-43.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ARINÊ MARIA DE SOUZA NEVES, ESPÓLIO DE SALVADOR NEVES NETO, 

JOSE APARECIDO CAZZETA, DIRCE XAVIER CAZZETA, GERRI SCHWADE 

Vistos etc. Trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Publico 

Estadual em desfavor de Arinê Maria de Souza Neves, Espólio de 

Salvador Neves Neto, José Aparecido Cazzeta, Dirce Xavier Cazzeta e 

Gerri Schwade, alegando ausência de portaria de outorga de uso de água 

superficial e subterrânea, utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, 

independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental. A 

parte autora postulou pela concessão de medida liminar para que fossem 

implementadas medidas apontadas nos itens 3.1 a 3.4 da exordial. A 

análise do pedido de liminar foi postergada para momento posterior à 

contestação, conforme decisão de id. 10080636. Foi apresentada 

contestação pelos requeridos no id. 11542161. A parte autora apresentou 

impugnação a contestação no id. 11681584. Vieram-me os autos 

conclusos. Para a concessão da liminar em pedido de tutela antecipada 

devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". No caso em espécie, entendo não 

estarem presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança das 

alegações nem da prova suficiente do receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Conforme se vê, foi determinada nos autos a 

apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, então, após 

a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada 

aviado com a inicial. Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa 

dos requeridos deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, 

de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a 

conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de 

causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente. Assim, 
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tenho que a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da 

controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de 

eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de 

restauração do status quo ante da área degradada. De outro lado, é fato 

que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção 

da essencial prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do 

provimento almejado. Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é 

valor de extrema relevância, não se pode olvidar que, sem a realização de 

prova pericial para verificar se houve dano ao meio ambiente, a 

concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode 

representar prejuízos irreparáveis ao requerido, os quais, certamente, 

terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a conduta 

apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade 

recairá, se for o caso, sobre o erário. No sentido de que a produção de 

prova pericial se faz necessária para a demonstração de eventual dano 

ambiental, trago a colação as seguintes jurisprudências: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que indeferiu a 

liminar e determinou a realização de perícia técnica no local. Inconformismo 

do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de aferição das 

condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com imagens 

antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em estágio 

médio de regeneração. Necessidade de realização de perícia para 

aferição de eventual dano ambiental. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo 

de Instrumento nº 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator Roberto Maia). 

“Agravo de Instrumento ação civil pública dano ambiental necessidade de 

perícia para apuração dos danos nomeação pelo juiz de peritos nas áreas 

de engenharias química e florestal bem como de biologia técnicos da 

CETESB exceção de suspeição rejeição Órgão estatal não subordinado ao 

Ministério Público relação de pessoabilidade inexistente entre as partes 

suspeição que não se justifica Recurso não provido” (TJSP, AI 

2059269-77.2016.8.26.0000, Rel. JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS). 

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e 

entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber 

se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal. Diamantino, 12 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001177-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ailton Alves França (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE SOUSA CARDOSO OAB - DF56406 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR OAB - DF50240 (ADVOGADO(A))

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUPE DA NOBREGA OAB - DF29237 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001177-91.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

AILTON ALVES FRANÇA Vistos etc. Trata-se de ação civil pública 

promovida pelo Ministério Publico Estadual em desfavor de Ailton Alves 

França, alegando prática de atividade potencialmente lesiva ao meio 

ambiente caracterizada por ausência de outorga de poço tubular e de 

cadastro do sistema de armazenamento de combustível, utilização 

indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau 

toxicológico e periculosidade ambiental. A parte autora postulou pela 

concessão de medida liminar para que fosse implementadas medidas 

apontadas nos itens 3.1 a 3.5 da exordial. A análise do pedido de liminar 

foi postergada para momento posterior à contestação, conforme decisão 

de id. 10079313. Vieram-me os autos conclusos. Para a concessão da 

liminar em pedido de tutela antecipada devem estar presentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo". No caso em espécie, entendo não estarem 

presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança das alegações nem 

da prova suficiente do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Conforme se vê, foi determinada nos autos a apresentação da 

contestação por parte dos requeridos, para, então, após a abertura do 

contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada aviado com a 

inicial. Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos, 

considerando-se ainda os documentos juntados, quais sejam: LAU, CAR, 

SIMCAR, Processo de Outorga Poço Jataí, Diário Oficial Outorga do Poço 

Tubular, dentre outros (id. 12855388, 12855393, 12855403, 12855422, 

12855441) deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de 

atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a 

conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de 

causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente. Pois 

bem. Tenho que a produção de prova pericial é indispensável para o 

deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a 

ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a 

possibilidade de restauração do status quo ante da área degradada. De 

outro lado, é fato que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, 

sem a produção da essencial prova pericial, poderá causar a 

irreversibilidade do provimento almejado. Com efeito, se é certo que a 

proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode olvidar 

que, sem a realização de prova pericial para verificar se houve dano ao 

meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados 

na inicial pode representar prejuízos irreparáveis ao requerido, os quais, 

certamente, terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a 

conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a 

responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário. No sentido de que 

a produção de prova pericial se faz necessária para a demonstração de 

eventual dano ambiental, trago a colação as seguintes jurisprudências: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que 

indeferiu a liminar e determinou a realização de perícia técnica no local. 

Inconformismo do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de 

aferição das condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com 

imagens antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em 

estágio médio de regeneração. Necessidade de realização de perícia para 

aferição de eventual dano ambiental. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo 

de Instrumento nº 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator Roberto Maia). 

“Agravo de Instrumento ação civil pública dano ambiental necessidade de 

perícia para apuração dos danos nomeação pelo juiz de peritos nas áreas 

de engenharias química e florestal bem como de biologia técnicos da 

CETESB exceção de suspeição rejeição Órgão estatal não subordinado ao 

Ministério Público relação de pessoabilidade inexistente entre as partes 

suspeição que não se justifica Recurso não provido” (TJSP, AI 

2059269-77.2016.8.26.0000, Rel. JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS). 

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e 

entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber 

se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Intime-se o Ministério Público para impugnar a contestação, no 

prazo legal. Diamantino, 09 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000951-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MATTAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000951-52.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS MATTAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 
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Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUISIO SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000131-67.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VALQUISIO SOUZA 

DE JESUS Vistos etc. Intime-se o exequente pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo legal, sob pena de arquivamento. Após, 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000614-63.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: SOLANO HENRIQUE 

DESBESSEL, DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de SOLANO HENRIQUE DESBESSEL e DJONY 

WILLIAN VAZ DESBESSEL, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 13934049 as partes realizaram acordo, pugnando pela 

homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 13934049), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ROTILLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000223-11.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA EXECUTADO: 

VILSON ROTILLI Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução para entrega 

de coisa ajuizada por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA em 

face de VILSON ROTILLI, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 12964392, a parte autora pugna pela desistência do feito 

e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a demandada não foi citada. Dessa forma, 

não existe óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000899-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETHE CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000899-56.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIZETHE CARMO 

DA SILVA, MARCOS DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução por Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de MARIZETHE CARMO DA SILVA e MARCOS 

DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

id. 15001399 as partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. É 

o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes (id. 15001399), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 

SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os 

litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do mencionado 

processo para a devida extinção, assim que as partes informarem o 

cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme pactuados. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as partes por meio 

de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 171 de 989



MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO RODRIGUES OAB - MT13503/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000410-19.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

ajuizada por ROBERTO ANTUNES BARROS em face de BANCO DO 

BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

id. 15957479, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (id. 15957479). Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 

cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado de id. 

15957479 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com 

resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seu procurador. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 21 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115243 Nr: 944-14.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones César Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Considerando que o magistrado titular, Dr. Raul Lara Leite, encontra-se de 

licença nojo, em razão de falecimento de familiar, redesigno a audiência 

para o dia 03/07/2019, às fls. 16:00hs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117774 Nr: 2210-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ericks Gomes da Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Considerando que o magistrado titular, Dr. Raul Lara Leite, encontra-se de 

licença nojo, em razão de falecimento de familiar, redesigno a audiência 

para o dia 02/07/2019, às fls. 15:30hs.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PAHIM FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 23/01/2019 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNY RODRIGUES VUNJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL MOREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NADILSON JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 09hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GLORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GERALDO VALADARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000974-95.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JORGE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

INTIMAR a procuradora do promovente para querendo impugnar a 

contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY PAULA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 30/01/2019 às 10hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA FERNANDA DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da devolução do Aviso de 

Recebimento ID 16597489, bem como, para informar o endereço atualizado 

da Promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164465 Nr: 2417-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LEMOS FERNANDES 

RIGO - OAB:18480-B, LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Pedido de Providências nº 2417-70.2016.811.0037

Código 164465

Vistos, etc.

Recebo o recurso administrativo de fls. 329/337 tão somente no efeito 

devolutivo vez que julgado improcedente o pedido, nos termos do 

parágrafo único do artigo 8º da CNGCE.

Nos termos da decisão de fls. 328, extraia-se cópia integral dos autos e 

proceda ao apensamento ao feito código 166913, para ser utilizado como 

prova emprestada, por ser a matéria em discussão idêntica nos dois 

procedimentos.

Após, encaminhe-se o feito à E. Corregedoria-Geral da Justiça.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007095-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. E. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 07/02/2019 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007025-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PETER MAHY (REQUERENTE)

SANDRA DAISY MAHY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DESIE MAHY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007025-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA DAISY MAHY 

RODRIGUES, ANDRE PETER MAHY REQUERIDO: THEREZINHA DESIE 

MAHY Vistos, etc. Considerando que no registro da deprecata consta que 

a parte não é assistida pela gratuidade da justiça, intime-se a autora para 

esclarecer o necessário, colacionando o comprovante do recolhimento 

das custas ou comprovando a concessão da justiça gratuita pelo juízo 

deprecante, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da deprecata ao 

Juízo de origem. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21/11/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006634-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAIA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ZANELLA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006634-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA MAIA MATTOS 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ZANELLA DE MATOS Vistos, etc. Recebo 

a inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito 

tramite sob segredo de justiça. Considerando que o requerido se encontra 

em local incerto e não sabido, procedo à busca de endereço junto aos 

órgãos conveniados ao TJMT. Sendo localizado endereço, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112376 Nr: 2877-96.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA ROBERTA 

BEDNARCHUK - OAB:PR-28598

 Código 112376

Vistos etc.

Considerando o pedido de extinção formulado pela autora fundado em sua 

falta de interesse de agir (f. 101/101-v), ao qual o Ministério Público não 

apresentou impugnação quando se manifestou à f. 102 e tendo em vista 

que o requerido, intimado por sua procuradora, nada manifestou, JULGO 

EXTINTO o processo, determinando o seu arquivamento.

Ciência ao Ministério Público.

 Sem custas. Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12/11/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 208556 Nr: 3477-10.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPDJ, APN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FELICIO - OAB:MT/ 

4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 208556

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Adriano 

Henrique Pereira de Jesus, devidamente representando por sua genitora 

Adriana Pereira Nascimento de Oliveira, em face de Rozimon Dias de 

Jesus.

Verifico que a petição inicial foi protocolada fisicamente no dia 21/05/2018 

(f. 04/15).

De outro giro, cabe salientar que a presente Comarca de Primavera do 

Leste/MT, é detentora do Processo Judicial Eletrônico em todas as suas 

varas desde o ano de 2016, com exceção, por ora, da Vara Criminal, 

sendo, portanto, necessária à propositura da presente demanda em sua 

forma eletrônica, seguindo as diretrizes da Lei 11.419/06 , da Portaria 

116/2016 da Diretoria do Foro local e da Resolução do TJMT/TP n° 03 de 

12 de abril de 2018 .

Intimada à autora para às providências cabíveis por meio de carga dos 

autos (f. 21), nada manifestou.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art.485, III do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12/11/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100415 Nr: 8235-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISANTA BROCK TREVIZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Diante do pedido de f. retro e da ausência de qualquer documento 

comprobatório da suposta composição amigável, manifeste-se o 

inventariante, no prazo de cinco dias.

Após, conclusos. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12/11/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131700 Nr: 4159-04.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHDSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:Citação

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:Citação para tomar conhecimento da ação e apresentar defesa 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável e 

Dissolução c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos Liminarmente, em 

que a parte requerente pretende a condenação do requerido no 

pagamento do valor de R$ 3.00,00 (três mil reais), determinando ao 

requerido o seu pagamento, sob pena de não o fazendo ser executado e 

podendo ser-lhe decretada a prisão nos termos do art.528 do NCPC.

Decisão/Despacho:(...) Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a 

informação de que se encontra em local incerto e não sabido(....).

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115528 Nr: 6082-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0

 Código 115528

Vistos etc.

Em que pese o desconto em folha de pagamento determinado em sentença 

ter sido frustrado diante da rescisão do contrato de trabalho do executado 

sem justa causa pelo empregador (f. 175/175-v e 177/183), vislumbro que 

a exequente informou que, caso necessário, promoverá nova execução 

de alimentos via PJE e postulou o arquivamento da ação à f. 188.

Desse modo, nada tendo sido requerido, cumpra-se integralmente a 

sentença de f. 175/175-v e arquivem-se os autos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12/11/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (EXECUTADO)

EDSON DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000453-88.2017.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Wendell Oliveira Castro Executados: Edson de Souza, Alcido 

Nilson e Maria Aparecida N. Lima Vistos etc. Intime-se a parte executada 

sobre a constrição bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). Cumpra-se 

integralmente a determinação judicial derradeira. Em seguida, cientifique-se 

a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de penhora 

online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de penhora 

em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Às providências. Primavera do 

Leste (MT), 24 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMMER SOUSA QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000180-12.2017.8.11.0037 Ação de Busca e Apreensão Requerente: 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Requerido: Wemmer 

Sousa Queiroz Vistos etc. Intime-se a parte autora sobre a arguição de 

ilegitimidade passiva, facultando-lhe a alteração da petição inicial, para 

substituição do réu, em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 338, caput, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013284-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA BRAGA SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013284-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SOLANGE PEREIRA BRAGA SOARES Vistos etc. Cite-se a 

executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devendo a executada ser expressamente 

advertida de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da executada. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pela executada 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará a executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustrada a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, a parte 

exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. 

Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, 

o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento as 

averbações relativas àqueles não penhorados, determinando o juiz o 

cancelamento das averbações caso a parte exequente não o faça no 

prazo (CPC, art.828). O exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações indenizará a 

parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados (CPC, 

art.828, §5º). Por fim, a prerrogativa do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, independe de autorização judicial por expressa disposição 

legal. Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 27 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006278-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE OAB - MT0004200A (ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006278-13.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANA CLERIS RAVANELLO RÉU: 

MARISTELA CLARO ALLAGE Vistos etc. Nos termos do artigo 64, §2º, da 

Lei nº 8.245/1991, ocorrendo à reforma da sentença ou da decisão que 

concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor 

do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este 

reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Portanto, 

indefiro o requerimento da autora, nesse momento processual, de 

levantamento da caução. O requerimento da ré de 

apresentação/devolução dos cheques originais nº 330 e 331 dizem 

respeito à análise de mérito, portanto será apreciado na ocasião do 

julgamento do feito. O pedido da requerida de assistência judiciária será 
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apreciado por ocasião da decisão de saneamento. Assim sendo, frustrada 

a tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 03 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005344-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA DIAS & DIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMIANO APARECIDO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005344-55.2017.8.11.0037. AUTOR(A): EVANGELISTA DIAS & DIAS 

LTDA RÉU: MAXIMIANO APARECIDO DIAS Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para manifestar-se sobre o conteúdo da petição inclusa (Id 

13665335), em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007482-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO HUZAR (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16501453, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA COM´PROVANDO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDO NILSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE RODRIGUES TORREMACHA (RÉU)

LUIZ CESAR SPERANDIO (RÉU)

ARI TORREMOCHA FIM (RÉU)

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001985-97.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ALCIDO NILSON RÉU: ARI 

TORREMOCHA FIM, IVONE RODRIGUES TORREMACHA, LUIZ CESAR 

SPERANDIO, DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Alcido Nilson em 

face de Ari Torremacha Fim, Ivone Rodrigues Torremacha e Luiz Cesar 

Sperandio, todos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

trâmite processual a parte autora desistiu da ação (Num. 15262342 - Pág. 

1) com anuência da parte requerida (Num. 13449056). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar. Sem custas 

processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

09 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004284-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004284-47.2017.8.11.0037 (PJe) 

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º Impugnante: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A Referência: Recuperação Judicial nº 

1000585-85.2016.8.11.0037 (PJe) Recuperanda: Everaldo Pozzebon & CIA 

Ltda. EPP – em recuperação judicial Vistos etc. Tratando-se de embargos 

de declaração com efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 

1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Em seguida, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007039-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1007039-10.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Mano Transportes 

Ltda. Requerido: Telefônica Brasil S/A (Vivo) Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Mano Transportes Ltda., 

representado por Emerson Weis, em face de Telefônica Brasil S/A (Vivo), 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material 

fundamenta-se na indevida cobrança de multa pela opção de portabilidade 

dos numerais telefônicos de titularidade da parte autora para outra 

operadora de telefonia, no valor de R$ 18.885,11 (dezoito mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais e onze centavos), com anotação restritiva. Em sede 

de tutela antecipada de urgência postula seja determinada a exclusão dos 

dados do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. A petição inicial 

foi instruída com documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A concessão da tutela 

provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência 

material do direito, em especial pela cobrança do valor de R$ 18.885,11 

(dezoito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), com 

descrição relacionada à conta do mês 03/2018, em dissonância do 

histórico de cobrança (R$ 3.318,19). Ainda, foi juntado fotocópia dos 

autos de reclamação formalizado junto ao PROCON (FA nº 

51.008.001.18-0000879), com notícia de cobrança de multa pela rescisão 

do contrato, sem comprovação pela empresa de telefonia de previsão 

contratual da incidência da multa (Num.16041307). Portanto, noticiada a 

intenção de migração para outra operadora, torna-se, a princípio, ilegal a 

cobrança de multa sem a correspondente previsão em cláusula contratual 

vigente. Assim, a leitura atenta da petição inicial e o cotejo dos 

documentos que a instruem permitem vislumbrar, neste momento 
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processual, a pertinência do direito material, motivo pelo qual há 

fundamento jurídico idôneo para a concessão da tutela provisória. Por fim, 

há que ressaltar a ausência de perigo de dano inverso, eis que o 

provimento antecipatório é absolutamente reversível. Isto posto, 

preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória 

de urgência e autorizo a retirada dos dados da parte autora dos órgão de 

proteção ao crédito e determino a suspensão de qualquer ato de cobrança 

em face do débito discutido nos autos. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

31 de outubro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007361-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO VIECILI (REQUERENTE)

ROSELANE RIVA VIECILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

claudemir barbosa dos santos e outro (REQUERIDO)

 

Autos nº 1007361-30.2018.8.11.0037 Carta Precatória Deprecante: Juízo 

da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá 

(MT) Vistos etc. I) Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia de 

mandado. II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e 

procedidas as baixas e anotações necessárias, devolva-se com as 

nossas homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 07 de 

novembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito 

em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003950-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PASINATO FLORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003950-76.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO PASINATO FLORES 

EXECUTADO: GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA Vistos etc. Existindo 

elementos que denotam, em princípio, a situação econômica deficitária da 

parte autora, autorizo o recolhimento das custas ao final (CNGC, art.456). 

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Outrossim, a 

prerrogativa constante do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

independe de autorização judicial. Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 6588-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 

12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 304-56.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, Vasily 

Rijkoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 Certifico, em atenção a petição de fl. 317/318, que foram expedidos dois 

mandados, ls. 301 e 302, tendo em vista que os imóveis a serem avaliados 

estão localizados em zonas distintas, razão pela qual foram distribuídos a 

dois oficiais de justiça. Devendo para tanto tais diligências serem pagas 

separadamente, conforme valors informados as fls. 304 e 305 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 40477 Nr: 2952-48.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, GILMAR LUIZ 
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CHIARELLO, ARNO GUNSCH, EVANDRA NATALIE MONTORO GUNSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B, JOÃO 

MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado das partes para 

manifestarem acerca do cálculo de folha 409 juntada aos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52213 Nr: 73-97.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte requerida para se 

manifestar sobre as petições da parte Autora de fls. 493/509 e 510/517 

juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 136704 Nr: 8089-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADÁ PRO JÓIAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV GALVÃO DE BEM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007607-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007502-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007502-49.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA RÉU: ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA Vistos. Analisando 

os autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais 

de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007543-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 2580-70.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 

76.458, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA em face de OSMAR MARTIGNAGO E 

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 285/290, o executado informa que as partes realizaram acordo, com 

sub-rogação de terceiro, e pugna pela extinção do feito.

Às fls. 295/296, a exequente informa que concorda com a extinção do 

feito, nos termos requeridos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

286/290, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Considerando a sub-rogação informada, determino a alteração do polo 

ativo da demanda, passando a constar como exequente da ação: Edson 

Leandro Martignago, o qual poderá promover cumprimento desta 

sentença, conforme estabelecido entre as partes, ante a constituição de 
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titulo judicial, nos termos do artigo 778, § 1º, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112051 Nr: 2510-72.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Vistos.

Considerando que nada foi requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3039 Nr: 309-98.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO ZUNTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:MT 4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO 

JUNIOR - OAB:4838-A/MT, JUVENAL GONÇALVES SILVA - 

OAB:6.368-MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MARIA 

APARECIDA FRAZÃO ZUNTA contra BANCO ITAÚ S/A, ambos 

qualificados.

À fl. 184, Aviso de Recebimento comprovando a intimação da parte 

requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover 

os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58233 Nr: 5846-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MHVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 374.

 Oficie-se a SEFAZ/MT para que informe se os executados emitiram notas 

fiscais de vendas de produtos agrícolas, industriais ou comerciais nos 

últimos 02 (dois) anos, trazendo aos autos cópia das referidas notas, bem 

como informando a localização da fazenda, empresa ou comércio dos 

executados.

Com a resposta, intime-se a parte requerente para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 3623-08.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 320 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação.

 Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122449 Nr: 4987-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZEO ROMAGNOLI, LUIZ MARCIO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de ELZEO 

ROMAGNOL E LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, todos qualificados nos autos.

Às fls. 79/82, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 
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desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 20/02/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Defiro o pedido de liberação dos valores, conforme requerido à fl. 80.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

 Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se e concluso para 

sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 660-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SABOR COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CARNES LTDA, LUCINARA DE SOUZA MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4667/MT, Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B, GUILHERME ABRÃAO SIMÃO DE ALMEIDA - OAB:14535, 

MAURICIO ALDE - OAB:MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE - 

OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7042, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para tornar nula a decisão de 

retro. Para tanto, designo audiência de conciliação para o dia 07/02/2019, 

às 13:00, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137199 Nr: 8448-77.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANIA FERREIRA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, THIAGO SILVA FERREIRA - OAB:MT 

20957/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:MT/ 18.652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SUZANIA 

FERREIRA DE SOUZA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 126/127, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 126/127.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 129, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39010 Nr: 1540-82.2006.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se.Após, intime-se o embargante para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal.Decorrido o prazo, certifique-se e, na 

sequência, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as 

nossas homenagens. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 3130-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAUL GNIGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Vistos.

Proceda-se a intimação dos executados no endereço informado na 

petição retro para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto 

ao laudo de avaliação realizado à fl. 135.

Sem prejuízo, defiro os pedido de fl. 139. Intime-se o atual morador do 

imóvel, objeto desta ação, para que apresente o contrato de locação, bem 

como comprovantes de pagamento de aluguel.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 190. Oficie-se conforme requerido.

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se o despacho anterior de fl. 189.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30220 Nr: 2513-08.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 18.174, 

FLAVIO MULLER - OAB:MT. 6841-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos nos autos em apenso 

(39010).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29236 Nr: 1571-73.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDIO FRANCISCO DOS SANTOS, VALDIVINA 

RODRIGUES ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB - 

INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224-MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, NELSON DA 

COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, PAULO SERGIO MARTINS LEMOS - 

OAB:MS/5.655, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, ROGERIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 145 e determino o desarquivamento da pesquisa 

Infojud realizada conforme fls. 124.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103999 Nr: 2948-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Considerando que nada foi requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135765 Nr: 7373-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES CAMPANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face do MARIA INES CAMPANARO, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fl. 100 foi realizada penhora via bancejud no valor de R$ 399,78 

(trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito reais).

Às fls. 102/103 a executada juntou proposta de pagamento, parcelando 

em 03 (três) parcelas o pagamento do saldo remanescente.

Às fls. 104/105, 109/110 e 111/112 a executada juntou os comprovantes 

de pagamento evidenciando que a obrigação foi adimplida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme comprovantes de fls. 104/105, 109/110 e 

111/112.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme 

os dados bancários indicados à fl. 113, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105431 Nr: 4445-84.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Considerando que nada foi requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 6123-37.2011.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido apresentou cópias de 
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contratos legíveis, conforme fls. 31/35.

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109177 Nr: 8379-50.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 206.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em favor da parte requerente, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Intimem-se.

Após, proceda-se o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123426 Nr: 5982-47.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao acordo firmado à fl. 

211, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo sobre os depósitos 

judiciais que constam nos autos, bem como juntar o comprovante de 

quitação do presente acordo.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154785 Nr: 6647-92.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve acordo entabulado entre as partes no processo 

em apenso (código 123426), intime-se o requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159415 Nr: 144-21.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MULTIPLO, 

ROSANE DE FÁTIMA DA SILVA PICOLI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Ferreira Borges - 

OAB:249840, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/16846-A, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:MT/ 7.627-A, JOSE DE 

ARAUJO - OAB:OAB/MS14355

 Vistos.

Considerando a divergência de valores apresentada pela autor à fls. 

130/131, intime-se a parte requerida para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154338 Nr: 6408-88.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEIVER KASLUHIN VERARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil para declarar a inexistência de débito entre as 

partes.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 8328-63.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ernesto Segabinazzi Trojan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:MT/ 15698, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, THIAGO PEREIRA 

GARAVAZO - OAB:OAB/MT 17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Intime-se o executado para proceder a entrega de 900 (novecentas) 

sacas de soja limpo e seco, ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo entregue, expeça-se mandado de busca e apreensão (artigo 

538 do Código de Processo Civil), devendo ser cumprida simultaneamente 

conforme dispõe na petição retro.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo a entrega voluntária no prazo do artigo 523 do CPC, será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo o cumprimento da obrigação, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177499 Nr: 9325-46.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114.089/OAB/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O 

MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815/OAB/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUZA - OAB:155.834/OAB/RJ

 Vistos.

Sobre a petição de fl. 128-v, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157354 Nr: 7819-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Vistos.

Intime-se a parte requerida, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite e outros), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita 

(artigo 99, § 2º, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta, à fl. 82, pedido de avaliação 

pericial do imóvel, o qual defiro.

Assim, nomeio como perito judicial a empresa AGROPERÍCIA, com sede na 

Avenida Miguel Sutil, nº 8000, sala 1406/1407, Jd. Mariana, CEP: 

78040-400, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99912-2865, a qual deverá ser 

intimada para designar perito habilitado com especialidade técnica para 

realização da pericia, com apresentação de currículo, com comprovação 

da especialização, e formular proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte autora.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4124-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 5915-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANEO TEDESCO - 

OAB:23849/RS, DANIELLE I. S. CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ANTONIO 

FRANCISCO LIMA DE ARAUJO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 107, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo requerente e sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 7551-49.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCILO ROQUE CHAPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias. Intime-se ainda a parte autora para, no mesmo prazo, 

manifestar sobre o documento de fls. 103.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 3020-66.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Graça Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, MILTON COSTA FARIAS - OAB:2931-A/MS, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSIANE PEDROSO, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126513 Nr: 9059-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as taxas e custas processuais conforme cálculo de fls. 543, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176469 Nr: 8773-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165739 Nr: 3020-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141655 Nr: 518-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, EDEMIR 

JOSÉ DOS SANTOS, IGOR GUARIM DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Igor Guarim de Paula Santos, Cpf: 

04851513160 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), gerente administrativo, 

Endereço: Rua Um ( Nova Esperança) 0 Bloc 02 Ap 23, Bairro: Recanto 

dos Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Inicial:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17 com sede em Campo Verde e agência em Primavera 

do Leste/MT, CNPJ nº 74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, 

262, por seus advogados infra-assinados, com endereço profissional à 

Avenida David Riva, 250 – Jardim Riva em Primavera do Leste/MT, local 

onde recebem as intimações de estilo, vem à presença de V. Exa., para 

com fulcro nos artigos 566 inciso I, 580, 585 II, todos do Código de 

Processo Civil e Lei 10.931/2004, promover a presente EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de TOP COMÉRCIO DE MOTOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 

15.543.355/0001-02, com sede na Rua do Comércio, n.° 992 – em 

Primavera do Leste/MT, e seus avalistas EDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, gerente administrativo, inscrito no CPF sob o n.º 

698.872.761-20, residente e domiciliada à Rua 12 de maio, 607, e IGOR 

GUARIM DE PAULA SANTOS, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, 

inscrito no CPF sob o n.º 048.515.131-60, residente e domiciliada à Rua 

Jerusalém, n° 849, ambos em Primavera do Leste – MT, pelos motivos que 

passa a expor e ao final requer:

 A exequente é credora dos executados pela obrigação líquida, certa e 

exigível de R$ 57.072,73 (cinquenta e sete mil setenta e dois reais e 

setenta e três centavos), posição do débito em 18.11.2014, representada 

pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: Nº B30532840-7, ora anexada, 

juntamente com a ficha gráfica da operação.

A dívida encontra-se vencida, diante do descumprimento das obrigações 

assumidas no título exequendo, tudo em razão de inadimplência verificada, 

consistente no atraso no pagamento de parcelas.

 Sobre a exigibilidade da dívida o artigo 580 do Código de Processo Civil é 

claro ao dispor: “Art. 580 A execução pode ser instaurada caso o 

devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, 

consubstanciada em título executivo.”

Tentada de todas as formas a solução extrajudicial para o litígio, estas 

foram infrutíferas, não restando outra alternativa a exequente senão 

recorrer ao judiciário, para fazer valer o seu direito.

ISTO POSTO

REQUER a V.Exa., que seja determinada a citação da executada: TOP 

COMÉRCIO DE MOTOS LTDA ME, e seus avalistas EDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS e IGOR GUARIM DE PAULA SANTOS, nos endereços já 

informados no preâmbulo desta, para que efetuem o pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, do seu débito no montante de R$ 57.072,73 (cinquenta e 

sete mil setenta e dois reais e setenta e três centavos), posição do débito 

em 18.11.2014, a ser acrescido dos encargos contratuais lançados na 

ficha gráfica em anexo, dos honorários advocatícios, custas e demais 

despesas processuais, nos termos do art. 652 do CPC.

 Requer ainda, em não sendo paga a dívida no prazo legal, seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 184 de 989



imediatamente efetuada a penhora online de valor suficiente para saldar o 

principal e acessórios, intimando-se após, os executados a 

manifestarem-se.

Requer por último, sejam concedidas ao Sr. Oficial de Justiça as 

faculdades previstas no parágrafo 2º do art. 172 do CPC, caso se faça 

necessário, para a realização de qualquer diligência.

Dá-se a causa o valor de R$ 57.072,73 (cinquenta e sete mil setenta e 

dois reais e setenta e três centavos).

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5331 Nr: 217-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDOMAR BUDKE & CIA. LTDA-ME, ISMAEL 

DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Gildomar Budke & Cia. Ltda-me, 

CNPJ: 36885598000190, brasileiro(a), comercial, Endereço: Rua Piracicaba 

N.º 1000, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor dos executados da importância de 

R$ 4.580,94 (quatro

mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), mediante 

pelas

inclusas notas promissórias vinculadas a contratos de capital de giro, 

referente

ao contrato nº 379-0016810-6, celebrado dia 17.02.1994, a serem 

restituídos em

10 parcelas mensais, com vencimento final em 20.07.1995, no total de R$

3.226,06 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e seis centavos). Contudo 

o

executado ficou em debito com o banco exequente a partir da parcela 

vencida

em 17.05.1995. O exequente usou todos os meio suasórios para o 

recebimento

de seus credito, porem tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não 

restando

alternativa, senão o ajuizamento da presente ação.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173741 Nr: 7259-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141015 Nr: 191-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE FATIMA TRIACCA FERRACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado do requerido , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 2663-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Vistos.

Considerando que nada foi requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67244 Nr: 6895-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALIT ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 1576-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 106.

 Expeça-se ofício ao Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis na 

Comarca de Cuiabá/MT, a fim de proceder a penhora na matrícula nº 

43.873.

Após, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155396 Nr: 6935-40.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO DAMASCENO BEZERRA - ESPÓLIO, CÍCERA 

ROSA DE MEDEIROS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 
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12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 292/293, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140506 Nr: 10514-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONICE APARECIDA BAQUETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA, VILMAR 

MARTIGNAGO, MÁRCIA REGINA NEVES, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:MT 

11011, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 Visto,

Defere-se o pedido de p.67/68, determina-se a citação, conforme 

solicitado pela requerente.

Após, intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49138 Nr: 4479-98.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER, GUSTAVO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT, DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia da matricula atualizada para expedição do termo de 

penhora , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119720 Nr: 2161-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:37156

 Vistos.

Analisando os autos, à fl. 148, o executado MARCIEL VEZINTAINER 

informou que o valor de R$ 1.335,71 (um mil, trezentos e trinta e cinco reis 

e setenta e um centavos) bloqueado via bacenjud é oriundo de conta 

poupança, sendo impenhorável conforme prevê o artigo 833, inciso X, do 

Código de Processo Civil. Conquanto, não resta provado nos autos que a 

conta a qual foi bloqueado os valores trata-se de conta poupança.

 Assim, defiro o pedido de fl. 153 e determino que a parte executada junte 

nos autos, no prazo de 15 dias, cópia do extrato dos últimos meses.

Ademais, ante a inércia das partes executadas INDUSTRIA E COMÉRCIO 

TEXTIL MATO GROSSO LTDA – ME e MARCOS VEZINTAINER, apesar de 

devidamente intimadas conforme certidão de 147, acolho o pedido de 

liberação de valores em favor do exequente.

 Consigno, ainda, não constar nos autos conta bancária para depósito.

Assim, intime-se o autor para informar dados bancários no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 9276 Nr: 127-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171395 Nr: 5887-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5638 Nr: 90-90.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado do executado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29236 Nr: 1571-73.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDIO FRANCISCO DOS SANTOS, VALDIVINA 

RODRIGUES ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB - 

INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224-MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, NELSON DA 

COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, PAULO SERGIO MARTINS LEMOS - 

OAB:MS/5.655, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, ROGERIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT
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 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 737. Proceda-se ao apensamento dos autos aos de 

Código nº115457.

Após, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152743 Nr: 5715-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RICKLI, JOCIELY APARECIDA RICKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156575 Nr: 7445-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME, 

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37447 Nr: 41-63.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE FIORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136073 Nr: 7627-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163702 Nr: 2085-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDMLM, JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 3861-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 7423-97.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1416-75.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES DOW AGROSCIENCES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VALTER LEITE PEREIRA - OAB:MT-4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO M. CORREIA - 

OAB:PR- 24.903, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA AGUIAR - OAB:PR- 

11.767

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 8080-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

MELINA BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31104 Nr: 3128-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.803/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Conforme determinação de fls. 211, deixei de expedir citação ao 

requerido Edson Luiz Martignago , uma vez que a correspondência de fls. 

206 v retornou com anotação de mudou - se e a citação do requerido 

Anderson Douglas Bertolino Aguiar , retornou com anotação de ausente 

.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 736-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP147.522, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

conforme decisão de fls. 125 e fls 126 impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 1690-97.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:MT 

13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO PILOTO 

MACIEL - OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 825-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BOLDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEONIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

PERDAS E DANOS movida por AMARILDO BOLDRINI em face de JOÃO 

LEONIR DA SILVA, qualificados nos autos.

Às fls. 141/143, foi determinado o bloqueio de contas bancárias da parte 

requerida, que foi cumprida parcialmente.

Às fls. 145/146, o requerido alega que o valor bloqueado trata-se de verba 

alimentar, portanto, impenhorável.

Às fls. 148/150, o requerente informa o requerido não trouxe nos autos 

nenhuma comprovação de sua frágil e desarrazoada alegação de que os 

aludidos valores que constam na conta corrente realmente se originaram 

de recebimento de salário e, consequentemente, que esses valores 

pudessem ser reconhecidos de natureza alimentar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que não merece guarida, eis que o requerido 

não comprovou que a penhora sobreveio de quantia proveniente de 

salário.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 145/146 e mantenho o valor 

bloqueado.

Intime-se a parte requerente para que traga aos autos o valor de seu 

crédito atualizado, descontado o valor bloqueado, bem como para 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205606 Nr: 2091-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA LUCIA DA SILVA SOUZA DA SILVEIRA, 

OTAVIO GONÇALVES DA SILVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FURIAN SOSSEGOLO - 

OAB:RS 19160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41301 Nr: 3742-32.2006.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIADA KUZMIN, LARION OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante e a 

parte embargada para comprovar o pagamento da diligência para 

intimação das testemunhas , prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 3089-98.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MANOEL ROXO APARÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JOSIANE PEDROSO, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47244 Nr: 2676-80.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS-ICEEI, ASF, JGDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

infomar a localização dos veículos descritos em fls. 186 para expediçao 

do mandado da penhora e avaliação , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154019 Nr: 6256-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BATISTA 

DAMASIO, para devolução dos autos nº 6256-40.2015.811.0037, 

Protocolo 154019, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 5670-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ROGRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BATISTA 

DAMASIO, para devolução dos autos nº 5670-08.2012.811.0037, 

Protocolo 115148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003692-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONIDES MARIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003692-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IRONIDES MARIA DE 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 27/11/2018 às 

14:50. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56282 Nr: 3980-80.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 Processo nº: 3980-80.2008.8.11.0037 (Código 56282)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de COBRANÇA DE QUANTIA CERTA POR DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER JUDICIALMENTE DETERMINADA ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face do SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 139/141, acórdão informando a nulidade da decisão que decretou 

multa à parte requerida e determinando a devolução dos valores 

depositados nos autos.

Às fls. 153/154, alvará de liberação dos valores depositados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

do objeto, haja vista que a decisão na qual este processo era baseado foi 

declarada nula.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 112342 Nr: 2750-61.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VIECILI, ROSA MARIA MATTIONI 

VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

serem pagos pelo executado em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122946 Nr: 5486-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 5486-18.2013.811.0037 (Código 122946)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CARLA ADRIANA 

ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 187/188, comprovante de pagamento de títulos atestando que a 

obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 187/188.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53521 Nr: 1174-72.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA VALERIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1174-72.2008.811.0037 (Código 53521)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO C/C 

APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por DEOLINDA VALERIO DE LIMA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 199 e 207, informação de pagamento da requisição/precatório.

À fl. 216, foi certificado que a parte requerente informou que recebeu os 

valores atrasados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 199, 207 e 216.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120053 Nr: 2518-15.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSENIR LEMOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34972 Nr: 3066-21.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FLORENÇO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3066-21.2005.811.0037 (Código 34972)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

ADÃO FLORENÇO DE BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 230/231, Alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 
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objeto desta demanda, conforme alvarás de fls. 230/231, de modo que o 

feito deve ser extinto, sem prejuízo da determinação de fl. 233.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Cumpra-se o despacho retro.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121613 Nr: 4123-93.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4123-93.2013.811.0037 (Código 121613)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ajuizada 

por ANTÔNIO FORTUNATO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 126/128, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, com 

a qual concordou a parte requerente à fl. 130.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 59-v e 

aceito à fl. 66, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121619 Nr: 4129-03.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 83 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61418 Nr: 1291-29.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZULMARA DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1291-29.2009.811.0037 (Código 61418)

Vistos.

Certifique-se conforme determinado no despacho anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180554 Nr: 10861-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milvo Prevedello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SIMONE MARIA DESSORDI 

- OAB:21210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10861-92.2016.811.0037 (Código 180554)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento do recurso interposto nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 5752-10.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, ELMO 

EPITÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 5752-10.2010.811.0037 (Código 73430)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 59/62 e determino a suspensão do feito por 

120 (cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 52-10.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS BORTOLI JÚNIOR - 

OAB:MT 5.620

 Processo nº: 52-10.1997.811.0037 (Código 4816)

Vistos.

Intime-se a Sra. leiloeira CIRLEI FREITAS B. DA SILVA para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente informações acerca do leilão designado à fl. 

466.

Com a juntada das informações do leilão, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132834 Nr: 5076-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZULMARA DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN 

- OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº: 5076-23.2014.811.0037 (Código 132834)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA ZULMARA 

DA SILVA CAMARGO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT, devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 48 e 50, comprovante de transferência atestando que a obrigação 

foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 48 e 50.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59641 Nr: 7157-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE 

ALIMENTOS LTDA, ELIZETE APARECIDA DE SOUZA, José Adilson Alves 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº 7157-52.2008.811.0037 (Código 59641)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 93/96 e determino a suspensão do feito por 

120 (cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119184 Nr: 1570-73.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDA MUNIZ DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, 

REGINA MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101091 Nr: 695-74.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDE VITALINA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005628-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE CAMPOS AMORIM (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, considerando-se 

que frustrada a tentativa de citação e/ou intimação do polo passivo, 

previamente à redesignação de uma nova data, impulsiono o processo 
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para intimar o polo ativo acerca da devolução da correspondência 

respectiva (juntada no Id 16021209), bem como para informar nos autos 

digitais o endereço completo para localização do(a,s) requerido(a,s), no 

prazo de 5 (cinco) dias. Documentos vinculados: Ato ordinatório de 

impulsionamento para redesignação da audiência de conciliação (Id: 

16538378) e carta de citação e intimação (Id 16021209). Observação: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço: https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 14 de 

novembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000663-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILMAR DANTAS DIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar, no prazo de cinco dias, acerca do decurso do prazo para o 

executar pagar o débito. Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010202-44.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.027,72 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004742-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Intimo a exequente para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da 

certidão id16480515. Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO DESPACHO 

DOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON EMANUEL FRITZEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ MARCELO PANIAGO MOURA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

CITAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011896-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOSA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Ante o teor da certidão de Id. 9991387, e ainda levando-se em 

conta que não houve qualquer tentativa de penhora eletrônica como 

referido pela exequente, indefiro o pedido constante no Id. 10556517. 

Intime-se o exequente para informar novo endereço da executada nos 

autos, sob pena de arquivamento. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. P. do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007445-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA PEDROSO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007445-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AIDA PEDROSO DE LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o Parecer Técnico do NAT, o qual informou que o exame 

pleiteado já foi realizado. Após, concluso para decisão. Primavera do 

Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002995-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ PRIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PRIMON OAB - PR0074765A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA CARVALHO RIOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Vistos. Em consulta aos sistemas SIEL, verifiquei possível endereço da 

executada. CITE-SE o executado no endereço em anexo, nos exatos 

termos do despacho inicial (Id. 7809199). Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007538-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007538-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ALVES CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 535 do CPC). Impugnada a execução e constatada sua 

tempestividade, intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011413-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA CIRILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido retro. Intime-se conforme requerido. Cumpra-se. P. 

do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007601-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGENOR VASQUES (REQUERIDO)

FATIMA ZEPONI VASQUES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007601-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEO NUNES REQUERIDO: 

ALGENOR VASQUES, FATIMA ZEPONI VASQUES, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos. Intime-se a requerida Fátima Zeponi Vasques, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste se há interesse na 

proposta de acordo, formulada pelo autor no item 1 da Petição Inicial. 

Decorrido o prazo sem manifestação, concluso para apreciação da tutela 

de urgência pleiteada. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011312-49.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA MULTI PRINT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011312-49.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: CANDIDO FERREIRA DA CRUZ 

EXECUTADO: GRAFICA MULTI PRINT Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que, intimada, a parte devedora indicou uma impressora para 

pagamento da dívida, mas que não foi aceito pelo exequente. Na 

sequência, procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não há 

respostas positivas, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006880-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILUCIO ARAUJO DA SILVA 70795568134 (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

CITAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004142-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MENEZES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1004142-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PEDRO MENEZES - ME 

EXECUTADO: PAULO SERGIO MINO Vistos, Trata-se da ação de execução 

de título extrajudicial pleiteado por Pedro Menezes - ME em face de Paulo 

Sergio Mino. Considerando que a Ordem de Serviço não possui força 

executiva, indefiro a petição inicial. Primavera do Leste/MT, 21 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004127-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MENEZES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÉSIO DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1004127-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PEDRO MENEZES - ME 

EXECUTADO: CLÉSIO DE PAULA SILVA Vistos, Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteado por Pedro Menezes-ME em face 

de Clésio de Paula Silva. Considerando que a Ordem de Serviços não 

possui força executiva, indefiro a petição inicial. Primavera do Leste/MT, 

21 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012314-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006188-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELEN MOREIRA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a sentença transitou em julgado; 

bem como que requerida penhora online de numerário, ante a intimação 

sob o Id 15435685 (pelo que se consubstancia o intuito de cumprimento da 

sentença pela parte exequente); impulsiono o processo para intimar a 

parte executada, por intermédio do(a,s) advogado(a,s) habilitado(a,s) 

neste, acerca do cumprimento da sentença, para fins de adimplemento 

da(s) obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10%, de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Documento(s) vinculado(s): documentos sob os Id’s: 15573133 e 

15627942. Observação: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007381-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DUARTE DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007381-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARINETE DUARTE DE 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Foi realizado Parecer Técnico nº 

2097/2018 do NAT, que concluiu: 1. Da patologia: Constam documentos 

médicos demonstrando pós operatório de cirurgia bariátrica e 

possivelmente necessidade de cirurgia reparadora. 2. Área médica do 

pleito: Cirurgia Plástica. 3. Motivo do pleito: Solicita fornecimento do 

atendimento 4. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há a 

necessidade de avaliação do especialista (cirurgião plástico). Este deverá 

ser realizado conforme as normas do SUS e encaminhado para unidade 

de referência. 5. Quanto ao pedido: Foi apresentado pedido de avaliação 

com o especialista em cirurgia plástica. Aguarda atendimento 6. Quanto à 

urgência do procedimento: Não há Urgência ou Emergência caracterizada 

nos autos, não há risco de morte, não há risco a terceiros. 7. 

Procedimento contemplado pelo SUS SIGTAP sob nº 03.01.01.007-2. 

Assim, determino a intimação da autora, por intermédio da Defensoria 

Pública, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, junte o laudo médico 

circunstanciado que demonstre a urgência/emergência do procedimento 

pleiteado, tendo em vista a caligrafia indecifrável do relatório médico e de 

ser datado de novembro de 2017. Com a juntada do laudo, concluso para 

deliberação. Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011922-56.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MENEZES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVA CERQUEIRA FIALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SANTOS RECHE OAB - MT0012831A (ADVOGADO(A))

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico que o executado em 

data de 12/12/2016 fez proposta de acordo para pagamento do débito no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago mediante uma entrada de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o restante parcelado em 02 (duas) vezes de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), Id. 4445575. A parte exequente 

aceitou a proposta de acordo, conforme petição datada em 21/03/2017 (Id. 

5563922), a qual foi devidamente homologada (Id. 6784480 e Id. 6863162). 

A sentença homologatória complementar proferida no dia 11/05/2017, Id. 

6863162, ordenou o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 48 horas, e as demais nos prazos 

de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a contar do primeiro depósito. Em 

02/06/2017 o exequente comprovou o pagamento do valor correspondente 

à entrada, oportunidade em que o executado pugnou pela exclusão do seu 

nome do Cadastro de Inadimplentes, nos termos do acordo celebrado (Id. 

8011028). Em data de 19/07/2017 o executado comprovou o pagamento 

da segunda parcela do acordo, conforme petição de Id. 9046235 e 

comprovante de Id. 9046238, reiterando pela exclusão do seu nome do 

Cadastro de Inadimplentes. Em nova manifestação (24/10/2017), o 

executado condicionou o pagamento da terceira e última parcela ao 

cancelamento do protesto (Id. 10431647). O exequente, por sua vez, 

pugnou pelo prosseguimento da execução, pelo valor principal, com a 

realização de penhora via Bacenjud, no valor de R$ 4.393,81 (...), 

alegando descumprimento do acordo, Id. 11403848. É o relato. Decido. 

Pois bem. Verifico que o acordo celebrado entre as partes de fato 

abrangeu a exclusão do nome do autor junto ao Cadastro de 

Inadimplentes. Contudo, a escusa apresentada pelo executado, em que 

condiciona o pagamento da terceira e última parcela do acordo à exclusão 

do seu nome do Cadastro de Inadimplentes e/ou o cancelamento do 

protesto não encontra respaldo legal. Não fosse suficiente ainda, o 

pagamento da segunda parcela deveria se dar no dia 02/07/2018, no 

entanto, somente no dia 19/07/2017 o executado comprovou o seu 

pagamento nos autos. De outro lado, verifico que o exequente também não 

cumpriu os termos do acordo celebrado, na medida em que não procedeu 

à exclusão do nome do executado junto ao Cadastro de Inadimplentes e/ou 

Cancelamento do Protesto, quando do pagamento da primeira parcela, 

razão pela qual entendo que ambas as partes incorreram em desacerto. 

Desse modo, com o intuito de por fim a toda discussão gerada, pela 

derradeira e última oportunidade, concedo à parte executada o prazo 

suplementar e improrrogável de 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento 

da terceira e última parcela, devidamente corrigida monetariamente e 

acrescida de juros de mora desde a data em que devida, ou seja, 

02/08/2017, cujo valor perfaz o montante de R$ 1.815,45 (mil oitocentos e 

quinze reais e quarenta e cinco centavos), sob pena de prosseguimento 

da execução e demais atos expropriatórios. Após a comprovação do 

pagamento nos autos, proceda o exequente a imediata exclusão do nome 

do executado do Cadastro de Inadimplentes e/ou Cancelamento do 

Protesto, sob pena de aplicação de multa única no valor de R$ 2.000,00 

(dois reais). Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste /MT, 21 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012470-08.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX SANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DECISÃO Processo n. 8012470-08.2015.8.11.0037 Promovente: ALEX 

SANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA Promovido: MAZZO & OLIVEIRA LTDA - 

ME Vistos. Observa-se que antes da propositura da presente demanda, a 

requerida já havia ingressado com Ação Declaratória de Inexistência do 

Débito em desfavor do requerente. Ambas as ações são referentes ao 

mesmo ato jurídico, guardando relação uma com a outra, de modo que a 

presente depende do julgamento da outra. Desse modo, determino 

conexão entre o processo 8011089-62.2015.811.0037 e estes autos, bem 

como que determino a suspensão do presente feito até a prolação da 

sentença dos autos 8011089-62.2015.811.0037, nos termos do Art. 313, 

inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Intima-se, cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007371-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOREIRA DO CANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007371-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIANA MOREIRA DO 

CANTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

Ação Ordinária de obrigação de fazer proposta por ADRIANA MOREIRA 

DO CANTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências necessárias para o 

fornecimento do medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40mg. Relata na 

petição inicial que é portadora de trombofilia (CID 68.0), tendo também 

antecedentes de trombose e atualmente encontra-se gestante, e que 

necessita do uso do medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40mg, tendo 

em vista o risco de aborto espontâneo, pois o sangue com alta coagulação 

dificulta a chegada de nutrientes ao feto. Ressalta que a situação é de 

urgência, que é pobre, não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do tratamento; a requerente informa, ainda, que 

obteve resposta negativa do Poder Público sobre a previsão da 

disponibilidade do medicamento (Ofício de n° 229/DPPVA/MT/2018), sendo 

justificado pelo órgão que tal medicamento não é dispensado pelo SUS e 

por este motivo não seria fornecido. O Núcleo de Apoio Técnico, através 

do Parecer Técnico nº1207/2018 afirmou que: (...)Enoxaparina tem 

indicação de Bula para a patologia da autora, porém o Ministério da Saúde 

não tem Protocolo Clinico Publicado para este fármaco. A CONITEC e a 

CPTF publicaram parecer positivo quanto a sua incorporação para 

Gestante com Trombofilia. Porém até o momento o Ministério da Saúde não 

publicou Protocolo Clinico, portanto não há como identificar qual ente será 

responsável pelo dispensação (Município, Estado ou União). (Id 16482828) 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, 

na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 

de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo relatório médico subscrito pelo Dr. Nilo Amancio da Costa, médico 

ginecologista e obstetra, CRM-MT 5192 (Id 16387342), o qual aponta a 

necessidade do uso do medicamento, não podendo ser substituído. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelo teor da declaração do médico e pela gravidade 

da doença, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar a ADRIANA MOREIRA DO CANTO (qualificado(a) 

na petição inicial) o medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40mg, no prazo 

de 05 (cinco) dias, de acordo com indicação médica, além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Fixo prazo de 05 (cinco) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedente jurisprudencial, a seguir 

transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 
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para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007377-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007377-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE CROCCO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de Ação de Internação 

Compulsória para reabilitação química com pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada proposta por Bruno Henrique Crocco dos Santos 

assistido pela Defensoria Pública em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de SANDRO 

ROBERTO DOS SANTOS (todos qualificados na petição inicial), em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional, para 

que os entes públicos requerido(s) adote(m) as providências necessárias 

para submissão deste(a) último(a) a tratamento de saúde, consistente na 

internação compulsória em centro especializado em dependência química, 

devendo a Secretaria Municipal de Saúde providenciar a imediata 

internação, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico capaz 

de amenizar a patologia. Após o Parecer Técnico do NAT, foi juntado laudo 

médico indicando a necessidade da internação (Id 16538132). No mérito, 

pugna pela confirmação da decisão concessiva da tutela de urgência 

antecipada, para fornecimento da internação e tratamento do paciente pelo 

tempo necessário à sua recuperação. Requer os benefícios da Gratuidade 

da Justiça. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor da petição 

inicial e, sobretudo, pelo atestado médico subscrito pelo Dr Marcelo D. 

Machado CRM-MT 6317, pelo relatório médico subscrito pela Dra. Bianca 

Damin CRM-MT 7875 e pelo Relatório do CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial – Secretaria Municipal de Saúde) subscrito pelo psicólogo 

social Dr Maycon J. Corvetto CRP 18/01030. No que diz respeito ao perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações médicas e psicológicas, concernentes aos quadros físico, 

psíquico e social do(a) paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo 

legal de trâmite do processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença 

favorável, este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Destaco a desnecessidade de nova oitiva do NAT, 

tendo em vista o quadro clínico e psicossocial declarado pelo médico. Por 

fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de SANDRO ROBERTO DOS SANTOS (qualificado(a) na petição inicial), 

conforme a prescrição médica, devendo o requerido, Município de 

Primavera do Leste/MT, iniciar o pagamento das despesas 

médico-hospitalares em Hospital/Clínica especializada, eleita a seu critério. 

O cumprimento deve ser imediato. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
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TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

SALIENTO que a desinternação do(a) paciente será precedida de Laudo 

da Equipe Multidisciplinar, independentemente de autorização deste juízo 

(que, contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que o(a) 

paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente (nos 2 (dois) primeiros 

meses, como adiante explicitado), devendo a equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, com todos 

os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no hospital/clínica 

eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso ele(a) se recuse 

em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser encaminhada para os 

e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as peças necessárias, e 

com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai entrar em contato 

com essa Secretaria para combinar os procedimentos de encaminhamento 

do(a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos os dados 

completos da clínica/hospital para onde o(a) paciente for encaminhado(a), 

com os valores e vencimentos das mensalidades, para que este Juízo 

possa proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir da terceira 

mensalidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o auxílio do 

SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de busca do(a) 

paciente, todas as condições para apreendê-lo(a), se for necessário 

sedá-lo(a), bem como quanto a disposição do local para mantê-lo(a) até 

que seja conduzido(a) para internação no Hospital Psiquiátrico 

Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar esta decisão 

ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, desde já, ao Comando da 

Polícia Militar local, que disponibilize, caso necessário, efetivo policial 

suficiente para proceder à captura e condução segura do(a) paciente, 

inclusive propiciando a segurança das demais autoridades envolvidas no 

caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao e-mail corporativo 

disponível na Secretaria, com a observação de que o Oficial de Justiça, 

quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado (se necessário). 

Tendo em vista que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, 

nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico (NAJU) desta 

Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, Dr.ª Anna Paula 

Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá patrocinar a defesa 

do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. Diante do quadro 

físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino a CITAÇÃO do 

Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa dos 

interesses do(a) requerido(a)/paciente. No que diz respeito ao custeio do 

tratamento, faz-se prudente que seja rateado entre os réus, pois, sem 

dúvida, o ente público municipal tem dificuldades financeiras para 

satisfazer a sua parte, mas não se pode deixar ao desamparo as pessoas 

necessitadas. O direito à saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo 

principal do poder público. Embora a responsabilidade, neste termo, seja 

solidariamente repartida entre os três entes federativos, através de várias 

reuniões entre o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público 

e a Secretaria Municipal de Saúde, constatou-se que, de fato, o custo com 

as inúmeras internações compulsórias, onera, sobremaneira, os cofres da 

Fazenda Pública Municipal. Pelo estabelecido, firmou-se que, nesses 

casos, o Município se compromete a providenciar o estabelecimento para 

internação, o transporte do(a) paciente até o destino e o custeio dos dois 

primeiros meses, tempo médio que se gasta com os trâmites processuais 

e burocráticos até a citação do Estado. Assim, determino que, decorridos 

os 02 (dois) meses de tratamento dispensados ao(à) paciente, estes 

integralmente custeados pelo Município, seja o Estado de Mato Grosso, em 

sede de tutela antecipada, compelido a dar continuidade ao tratamento 

do(a) paciente, custeando as diárias de internação, e fornecendo os 

demais serviços médicos congêneres que forem necessários, sob pena 

de bloqueio de verbas suficientes para garantir o tratamento pleiteado. 

Dessa forma, deverá ser INTIMADO o Gestor do SUS, no âmbito estadual, 

para cumprimento da tutela de mérito ora deferida, por carta precatória, a 

ser encaminhada ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa 

do seu representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação, intimação/ofício, inclusive como mandado de internação e ofício de 

requisição ao SAMU e à Polícia Militar, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001933-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLER BRUNO DA COSTA (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001933-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ADRIANA ROSA DA COSTA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

WESLER BRUNO DA COSTA Vistos, Verifica-se que a desinternação do 

paciente foi efetivada em 04.10.2018, conforme atestado médico (Id 

16593227). Ressalto que, apesar de o desenvolvimento da política de 

saúde mental ser de responsabilidade do Estado, cabe à família e à 

sociedade a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores 

de transtornos mentais (art. 3º da Lei 10.216/2001), prestando-lhes o 

acompanhamento, o auxílio e a orientação necessários. Aportou aos autos 

a nota fiscal nº 1140, relativa à 6ª e última mensalidade do serviço (Id 

16593227). Diante disso; inexistindo comprovação nos autos de que o 

Estado de Mato Grosso tenha adimplido referido débito; bem como diante 

da efetivação do bloqueio das contas do Estado de Mato Grosso, em valor 

suficiente para o adimplemento da mensalidade: 1. Homologo a 

desinternação noticiada. 2. Deverá o paciente dar continuidade ao 

tratamento em regime ambulatorial, conforme indicação médica, para que 

ele surta o efeito desejado, a ser realizado preferencialmente mediante 

acompanhamento, auxílio e orientação familiar (em sendo sua família 

conhecida). 3. Recomenda-se a frequência do paciente e da sua família 

aos grupos de apoio (como Narcóticos Anônimos (NA), Alcoólicos 

Anônimos (AA), Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, AL-Anon, 

Nar-Anon, os quais são direcionados ao próprio usuário em recuperação 

e/ou a sua família e amigos), para que o tratamento surta o efeito 

desejado. 4. Intime-se, com a máxima urgência, a Secretaria Municipal de 

Saúde para que providencie a inserção do paciente no tratamento 

ambulatorial, conforme a indicação médica. 5. Intimem-se Wesler Bruno da 

Costa e sua família (acaso conhecida), para continuidade do tratamento 

ambulatorial. 6. Expeça-se alvará para pagamento da parcela vencida, no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal nº 

1140, em favor da comunidade terapêutica Liberdade-Centro de 

Intervenção e Reabilitação, cujos dados constam na Serventia Judicial. 7. 

Nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 30 (trinta) 

dias. 8. Após, em não havendo incidentes, concluso o processo para 

sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de 

requisição à Secretaria Municipal de Saúde e ao fornecedor 

supramencionado, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005686-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005686-32.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AMARILDO ROBERTO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a internação 

do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o 

pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua vez, o Estado 

de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e permaneceu inerte, 

apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o 

sequestro de verba pública para adimplir a prestação devida. No mais, 

aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1101, além do relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16529796). Diante do 

exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, determino 

o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor 

total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 (quatro) 

meses de internação, com base no preço da mensalidade constante da 

nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Após a 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor da 

Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da quantia 

de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal supra 

indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, algumas 

inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 4 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007027-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINATTO & REGINATTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007027-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REGINATTO & REGINATTO 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Reginatto & Reginatto LTDA em face de Banco Santander 

(Brasil) S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que a requerente foi impedida de adjudicar bem 

móvel contemplado em consórcio com o Banco do Brasil/S/A, em virtude 

da ação de busca e apreensão em seu nome, vinculado ao processo 

n°0800031-53.2016.8.12.0054, em tramite na comarca de Nova Alvorada 

do Sul/MS desde o ano de 2016, no valor de R$82.789,97(oitenta e dois 

mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). Relata 

que a ação de busca e apreensão protocolada na comarca de Nova 

Alvorada do Sul/MS possui no polo passivo empresa Homônima ao da 

requerente, ou seja, Reginatto & Reginatto LTDA -EPP, no entanto, com 

CNPJ distinto. Após a expedição do mandado de busca e apreensão, a 

parte requerida identificou equívoco na intimação e requereu prazo para 

indicar o correto endereço da parte no polo passivo daqueles autos. A 

autora aponta que tentou resolver o impasse administrativamente 

efetuando ligações para o call center da requerida, no entanto, não 

obtivera êxito e até o momento seu nome não foi desvinculado daqueles 
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autos, bem como não houve a exclusão da negativação na importância de 

R$82.789,97(...), dos órgãos de restrição ao crédito. Relata também que 

fora impedida de firmar novos contratos de alugueis de veículos com a 

empresa Localiza, da cidade de Primavera do Leste/MT, devido o equívoco 

da vinculação de seu nome nos autos de busca e apreensão mencionada. 

Por fim, a autora aduz que não possui qualquer relação jurídica com a 

requerida e pretende através da antecipação de tutela de urgência seja 

oficiada aos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA), bem como ao 

Banco do Brasil S/A e a empresa Localiza, para que abstenham de 

fornecer informações restritivas em nome da autora Reginatto & Reginatto 

LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 18.679.247/0001-41, até o deslinde 

desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato da negativação do SCPC (id. n°16039725), 

extrato da negativação SPC (id. n°16039700), Sistema de informações 

digitais- comprovação do CNPJ (id. n°16039386), Ação de busca e 

apreensão (id. n°16039089) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Analisando os autos de busca e apreensão de 

n°0800031-53.2016.8.12.0054 da Comarca de Nova Alvorada do Sul/MS, 

consigno que a demandada daqueles autos equivale a pessoa jurídica 

Reginatto Reginatto LTDA – EPP, cujo CNPJ 006.982.507/0001-74, sediado 

na Rodovia BR 267, KM, 248 9 S/N, em Nova Alvorada do Sul/MS e também 

a pessoa de André Reginatto, cujo CPF 797.124.361-87. A demandante 

DESTES AUTOS equivale a pessoa de Reginatto & Reginatto LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ 16.679.247/0001-41, sediada no endereço Rua Luiz 

Antônia Verona, n°140, Parque Industrial, na cidade de Primavera do 

Leste/MT, representada pelos seus sócios Maria Gonzatti Reginatto e 

Victorino Reginatto, comprovado através do quadro societário no evento 

n°16039386. Também, foi expedida carta precatória para esta comarca em 

relação aos autos de busca e apreensão, todavia, a Oficial de Justiça 

certificou que no endereço do mandado está localizada a empresa 

Reginatto & Reginatto LTDA – ME, nome fantasia Locatto Locações, 

constituído pelos sócios Maria Gonzatti Reginatto e Victorino Reginatto. 

Posteriormente, a própria demandada reconheceu o equívoco do endereço 

indicado no mandado e requereu para aquele juízo prazo de 20(vinte) dias 

para apresentar novo endereço. A requerente informa que não possui 

qualquer vinculo com a empresa demandada dos autos de busca e 

apreensão de n°0800031-53.2016.8.12.0054, inclusive relata que não 

possui filial na comarca de Nova Alvorada do Sul/MS. A cédula de crédito 

bancário consta como emitente a pessoa jurídica com a mesma 

denominação da demandante destes autos, no entanto, trata-se de 

pessoa distinta em comparação com o quadro societário da empresa 

demandada nos autos de busca e apreensão. Cabe ressaltar que não há 

evidencia de possível sucessão empresarial entre a demandante destes 

autos e a demandada daqueles autos de busca e apreensão. Assim, 

neste momento, resta evidente o equívoco no lançamento do nome desta 

demandante nos órgãos de restrição ao crédito na importância de 

R$82.789,97(oitenta e dois, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e 

sete centavos), vinculado a ação de busca e apreensão da comarca de 

Nova Alvorada do Sul/MS, o que compromete a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Sendo 

assim, o pedido liminar é medida que deve ser imposta. Não há que se 

falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: 

a) Determino que exclua imediatamente o nome da parte requerente 

Reginatto & Reginatto LTDA- EPP, processo n°532016/2016, no valor de 

R$82.789,97(...) dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SCPC) e demais 

órgãos de restrição de crédito, devendo ser requisitado a providência 

diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. b) Determino 

que a requerida solicite a desvinculação desta requerente em relação aos 

autos de n°0800031-53.2016.8.12.0054, da Comarca de Nova Alvorada do 

Sul/MS. Oficie-se a comarca de Nova Alvorada do Sul/MS para 

conhecimento desta decisão. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 01/04/2019, às 14h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 21 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006959-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006959-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição 

de indébito c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Sandra Maria da Silva em face de Uol- Universo Online, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a reclamante é correntista do banco Caixa Econômica Federal, conta 

poupança n°24163-9, agência n°1338. Afirma que foi beneficiada pelo 

provedor de internet oferecido pela requerida em abril de 2018, sem 

custos pelo prazo de 30(trinta) dias. Em caso de prosseguimento dos 

serviços, geraria o montante mensal no valor de R$79,90(setenta e nove 

reais e noventa centavos). Aponta que foi surpreendida pelo desconto em 

sua conta bancária no mês de abril de 2018, efetuado pela requerida no 

valor de R$79,90(setenta e nove reais e noventa centavos). Relata que 

solicitou o cancelamento das cobranças através de sua agência bancária 

e foi orientada a proceder tal solicitação diretamente com a reclamada. A 

autora assevera que solicitou o cancelamento dos serviços perante a 

reclamada na data de 26 de maio de 2018, entretanto, não houve o 

cancelamento do contrato de prestação de serviços e até o momento 

estão sendo debitado de sua conta o valor supracitado. Por fim, a autora 

requer através da antecipação de tutela de urgência, que a requerida 

suspenda as cobranças mensais em relação a prestação de serviços de 

internet, bem como abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato Bancário (id. 

n°15945672) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a 

autora assevera que o contrato de prestação de serviços de internet fora 

renovado de forma unilateral, sem o seu consentimento, pois está sendo 

descontado mensalmente de sua conta bancária a importância de 

R$79,90(setenta e nove reais e noventa centavos), comprovado através 

dos extratos bancários do evento n°15945672. A autora afirma que 

solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços, pois neste 

momento, deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu 

suposto direito. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que a requerida suspenda a cobrança no valor 

de R$79,90(setenta e nove reais e noventa centavos) na conta bancária 

Caixa Econômica Federal, conta poupança 24163-9, agência 1338, em 

nome de Sandra Maria da Silva, portadora do CPF 875.463.701-59, sob 

pena de multa inicial que fixo em R$200,00(duzentos reais) até o limite de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 200 de 989



R$2.000,00(dois mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 27/03/2019, às 09h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

21 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007071-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007071-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAURICIO HENRIQUE 

BLANCO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, Trata-se da ação de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Mauricio Henrique Blanco em face de Unic Educacional LTDA e IUNI 

Educacional S/A, pelos fatos e fundamentos narrado na exordial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o requerente possui vinculo contratual 

de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino ré, 

vinculado ao curso de Agronomia. Afirma que em março de 2018, o 

requerente recebeu cobrança na importância de R$1.009,62(um mil, nove 

reais e sessenta e dos centavos) em relação ao excesso de carga 

horária cursado no segundo semestre do ano de 2017, totalizando assim 

340(trezentos e quarenta) horas quando na verdade deveria ser 

310(trezentos e dez) horas. O requerente aponta que protocolou 

reclamação na instituição de ensino no dia 09/03/2018 para questionar o 

excesso de cobrança bem como a carga horária do semestre passado. 

Em resposta, a instituição de ensino informou no dia 23/04/2018 que houve 

equívoco no lançamento da grade curricular e estaria providenciando a 

regularização. Posteriormente, o autor foi surpreendido pela restrição em 

seu nome no valor de R$504,81(...), com vencimento em 11/12/2017, 

vinculado ao contrato n°111085865 e incluso em 15/06/2018, o valor de 

R$504,81(...), com vencimento em 10/11/2017, vinculado ao contrato 

n°111085864 e incluso em 15/06/2018 e o valor de R$504,81(...), com 

vencimento em 10/11/2017, vinculado ao contrato n°AG0000000400325, 

tendo sido incluído pela requerida Unic Educacional LTDA. Em seguida, o 

autor foi surpreendido novamente pelo protesto de registro n°138237 em 

30/08/2018, alusivo aos mesmos contrato/faturas 111085865 e 

111085864. Por fim, o autor requer através da antecipação se tutela de 

urgência a imediata suspensão dos efeitos do protesto bem como a 

exclusão da negativação de seu nome perante os órgãos de restrição ao 

crédito (SPC/SERASA) até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Contrato 

de prestação de serviços educacionais (id. n°16095072), Comunicação de 

Protesto (id. n°16094635), Extrato da Negativação do Serasa (id. 

n°16094622) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Dê início, consigno que o autor ingressou na instituição de ensino no 

primeiro semestre de 2014, sob o curso de Agronomia, conforme contrato 

de prestação de serviços educacionais no evento n°16095072. O autor 

não informa se possui algum benefício concedido pela instituição de 

ensino ou até mesmo por órgãos de financiamento estudantil, o que 

presume que as mensalidades são adimplidas por inteira responsabilidade 

do aluno. Cabe ressaltar que o requerente não comprovou o adimplemento 

das mensalidades no período que ensejou as negativações e tampouco 

comprovou o histórico escolar. Por outro lado, considerando não haver 

outras negativações a não ser a que está sendo discutida nestes autos, e 

tendo em vista que a restrição ao crédito compromete a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: A) 

DETERMINO que exclua imediatamente a restrição em nome do autor 

Mauricio Henrique Blanco, portador do CPF064.501.771-01 e RG 

22255982- SSP/MT, com vencimento em 11/12/2017, contrato 

n°111085865, no valor de R$504,81(...), com vencimento em 10/11/2017, 

contrato n°111085864, no valor de R$504,81(...), com vencimento em 

10/11/2017, contrato n°AG00000004003925, no valor de R$504,81(...), 

dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SERASA)devendo ser 

providenciado a exclusão da negativação pela Secretaria Judiciária, 

através do sistema SerasaJud. B) DETERMINO que seja oficiada ao 6° 

Cartório Notarial e Registral de Distrito Federal, para que o Oficial da 

Serventia proceda a suspensão dos efeitos do protesto em relação aos 

contratos n°02-11085864-1117-1 e 02-11085865-1217-1, em nome de 

Maurício Henrique Blanco, portador do CPF064.501.771-01 e RG 

22255982- SSP/MT, devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão 

positiva relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2019, às 09h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Cumpra-se com urgência, servindo 

a presente decisão como carta/mandado /ofício, inclusive como requisição 

ao 6º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Distrito Federal, conforme 

dados constantes nos autos. Primavera do Leste-MT, 21 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU JOSE VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007190-73.2018.8.11.0037. INTERESSADO: IRINEU JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Vistos, Trata-se da ação de indenização por danos morais cumulado 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Irineu Jose Vilela em face 
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de CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

o requerente firmou contrato de prestação de serviços com a requerida, 

conhecido por “SEM PARAR”, onde a empresa disponibiliza um sensor que 

libera automaticamente as cancelas nas praças de pedágio e 

estacionamentos. Afirma que não adimpliu a fatura com vencimento em 

março de 2018 no valor de R$159,34(cento e cinquenta e nove reais e 

trinta e quatro centavos) e teve os serviços suspensos. Relata que firmou 

acordo em agosto de 2018 em relação a fatura com vencimento em março 

do mesmo ano, o que totalizou a importância de R$184,12(cento e oitenta e 

quatro reais e doze centavos), vindo a utilizar os serviços novamente. 

Aponta que em outubro de 2018, o autor foi impedido de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em virtude da negativação em 

seu nome no valor de R$159,34(cento e cinquenta e nove reais e trinta e 

quatro centavos), com vencimento em 01/03/2018 e incluso em 

30/04/2018. O autor assevera que não possui qualquer tipo de débito, pois 

a fatura com vencimento em março de 2018 fora adimplida. Por fim, o autor 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

da negativação de seu nome até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. 

A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato 

da Negativação do Serasa (id. n°16213949), comprovante de pagamento 

(id. n°16213952) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. O autor afirma que realizou acordo em relação ao débito em aberto 

com vencimento em março de 2018, o que totalizou a importância de 

R$184,12(cento e oitenta e quatro reais e doze centavos). Todavia, não 

comprovou o contrato de acordo. O extrato de pagamento aponta que a 

data da efetivação do débito equivale ao dia 08/08/2018 no valor de 

R$184,12(...), no entanto, e o pagamento ocorreu no mesmo dia. Nesse 

sentido, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo 

a atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial 

dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol dos 

inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o ato. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do suposto 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica nos 

seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - 

SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente relata que 

adimpliu a fatura supracitada em agosto de 2018 e não possui qualquer 

outro tipo de débito com a requerida. Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte reclamante Irineu 

José Vieira, portador do CPF 630.048.289-87 e RG 2681774-8, contrato 

n°315099207, dos órgãos de cadastro e inadimplentes(Serasa), devendo 

ser providenciado a exclusão da negativação pela Secretaria Judiciária 

Através do Sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 08/04/2019, às 16h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

14 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007092-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YEDA DA COSTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007092-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: YEDA DA COSTA RAMOS 

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, Trata-se do Alvará 

Judicial pleiteado por Joyce da Costa França da Rosa. Relata que a 

requerente é filha de do de cujus Paulo Cesar França da Costa, brasileiro, 

viúvo, portador do CPF 543.890461-87 e RG 648196/SSPMS, falecido em 

15 de janeiro de 2017. Afirma que há uma pequena quantia em dinheiro 

proveniente de contribuição ao fundo do PIS e FGTS, e que está 

depositado no Banco Caixa Econômica Federal. Aponta que o valor é 

incerto, no entanto, para a realização do saque, é necessário ordem 

judicial para tanto. Assim, a requerente solicita o levantamento do valor 

depositado em nome de Paulo Cesar França da Rosa, depositado no 

Banco Caixa Econômica Federal, agência 3927 e posteriormente seja 

depositado por meio de expedição do alvará na conta poupança 

n°24.416-3, variação 51, Agência 3290-5, Banco do Brasil, em nome de 

Joel Cardoso de Souza, portador do CPF:617.119.341-00. É Relato. 

Decido. A Lei n°6.858/80 dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. No mesmo sentido, o artigo 666 do Código de Processo Civil, 

prescreve que “independerá de inventário ou arrolamento o pagamento 

dos valores previstos na Lei n°6.858/80. A Lei nº 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento de valores devidos pelos empregadores aos 

empregados, assim como de montantes das contas individuais do FGTS e 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, assim prevê: 

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (...) (grifei) Por sua vez, 

o Decreto nº 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei n.º 6.858/80, 

assim estabelece: Art . 1º Os valores discriminados no parágrafo único 

deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do 

artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos 

seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos 

empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de 

emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, 

pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas 

autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais 

tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, 

saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de 

investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) (grifei). Art . 2º A 

condição de dependente habilitado será declarada em documento 

fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão 

encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do 

benefício por morte. No entanto, a matéria jurídica subjacente ao 

procedimento instaurado pelas partes requerentes se refere ao Direito das 
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Sucessões e, por isso, se encontra circunscrita à competência 

especializada da Vara de Sucessões (no caso desta Comarca, 1ª Vara 

Cível). Portanto, este juízo é incompetente para conhecer e julgar o pedido 

de alvará judicial para resgate de valores deixados pela de cujus, nos 

casos disciplinados pela Lei n°6.858/80 e 85.845/81. Os autores Nelson 

Rosenvald e Cristiano Chaves de Faria, ao abordarem a matéria referente 

aos inventários e às partilhas, discorrem sobre a competência para 

processar e julgar o alvará judicial, tecendo as seguintes considerações: 

O alvará judicial só pode ser pleiteado pelo interessado no recebimento 

efetivo da quantia em dinheiro. Já o alvará incidental pode ser encarecido 

não apenas pelo inventariante e demais sucessores habilitados no 

processo, mas, por igual, por qualquer interessado, como, v.g., o credor 

que pretende receber o seu crédito ou o promissário-comprador de um 

imóvel, para adjudicar bem pertencente ao falecido. Em ambas as 

hipóteses, a competência para processar e julgar o pedido de alvará é do 

juízo competente para processar e julgar as questões relativas à 

sucessão, mesmo quando se trate do levantamento de quantias 

depositadas em órgãos federais, conforme sacramentado pela Súmula 

161 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 161, do Superior Tribunal de 

Justiça: 'É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento 

dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do 

falecimento do titular da conta.' Pelo exposto, declaro-me incompetente e 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Fica facultado aos 

requerentes, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública (se o 

caso), repropor a ação no Juízo competente. Isento de Custas. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000289-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DO AMARAL EWERLING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000289-26.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANE DO AMARAL 

EWERLING REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Ação ordinária de 

obrigação de fazer com tutela de urgência visando a obtenção do 

medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 20 mg, foi determinado que a parte 

autora emendasse a petição inicial para juntar o laudo médico que 

esclarecesse e justificasse se os medicamentos dispensados pelo SUS 

eram inviáveis ao quadro clínico do(a) paciente ou se tais alternativas 

terapêuticas já tinham sido esgotadas. No entanto, a Defensoria Pública, 

que assiste a parte autora no processo, apesar de requerer concessão 

de novos prazos para a emenda, não conseguiu mais contato com a 

assistida, inclusive enviando notificação extrajudicial para a residência da 

requerente, para que ela comparecesse à Defensoria Pública, mas ela 

manteve-se inerte até o presente momento. Com efeito, constata-se que 

decorreram mais de 30 (trinta) dias desde a última intimação da parte 

autora, sendo forçoso reconhecer que, no presente caso, está 

configurada a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 51, §1º, da Lei 9.099/1995 (extinção do processo 

independentemente, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes); todos c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Não identifico 

litigância de má-fé, pois não restou caracterizada a atuação dolosa da 

parte autora. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204201 Nr: 1424-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de 

condenar VITOR HUGO SANTANA DA SILVA às penas dos arts. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006 e 244-B do ECA e absolvê-lo do crime previsto 

no artigo 35 da lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do 

CPP.Passo à dosimetria da pena.DO TRÁFICO DE DROGAS A pena 

prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 

500 a 1.500 dias-multa.1ª FASEAtento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do 

art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da 

pena base, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa.2ª FASENão há atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas.3ª FASEDeixo de aplicar a causa de diminuição prevista no 

art. 33, § 4º da LT, vez que o acusado é reincidente.Assim, perfaz-se o 

total de 05 anos e 500 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante 

outras circunstancias capazes de modificá-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210428 Nr: 4292-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DA SILVA BUCK, RAUL LOPES 

NASCIMENTO, JOSIMAR DA SILVA, ADERSON FRANÇA SOUZA, 

FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 16.944/B, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Desta feita, não verificadas as hipóteses previstas nos artigos 395 e 397 

do CPP, mantenho incólume a decisão que recebeu a denúncia.Em atenção 

à certidão de óbito acostada à fl. 684, a qual atesta o óbito do acusado 

Anderson França de Souza, medida outra não há, senão a extinção de 

sua punibilidade, nos termos do art. 107, I do CP. Assim, necessário se faz 

o reconhecimento, como de fato reconheço, da morte do acusado 

Anderson de França Souza e a consequente extinção de sua punibilidade 

quanto ao delito capitulado previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013l, nos 

termos do art. 107, I, do CP.Proceda às anotações e baixas 

necessárias.Por fim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução para 15/01/2018 as 14h00min, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166125 Nr: 3232-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVTON AURELIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR ROGERIO DE MOURA - 

OAB:MT/13853

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade imposta ao 

reeducando NEVTON AURELIO LOPES.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 203 de 989



Após, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade, 

ante o cumprimento da pena pelo reeducando (fl. 121).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu, in totum, a 

pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

Ante o exposto, declaro extinta, pelo cumprimento, a pena privativa de 

liberdade imposta ao sentenciado NEVTON AURELIO LOPES, para os fins 

de direito.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191146 Nr: 4366-95.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de fls. 136, 137 

no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216058 Nr: 7005-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SERGIO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para que 

seja intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 14 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212571 Nr: 5281-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, THIAGO ANDRADE CELESTINO, GLEISON DA CRUZ 

PEREIRA, THAIS SENA DE MORAIS, THAMER DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - 

OAB:20088/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para que 

seja intimado o advogado da acusada Thais Sena de Morais, à apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 14 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103983 Nr: 2930-14.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTONIO BELUSSO, JÚLIO CÉSAR 

CATELLI, RONALDO BORGES DE CARVALHO, LEODIR CARLOS DE 

MORAIS, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, Claudiomar Antunes Santana - OAB:, 

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, Valéria Aparecida Kechichian Santana - 

OAB:OAB-GO 16.875, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - 

OAB:OAB-MT 15.092

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado Ronaldo Borges de Carvalho, 

para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126392 Nr: 8951-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON JOSÉ BOCHNIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código nº 126392

Vistos em correição.

Defiro o pedido de f. 59 e determino a intimação do acusado por meio de 

edital para que constitua advogado, no prazo de dez dias, ou informe a 

impossibilidade para tanto.

Transcorrido o prazo in albis ou manifestado pelo acusado a 

impossibilidade de constituir advogado, dê-se vista à Defensoria Pública, a 

qual, nomeio, desde já, para apresentação de contrarrazões e 

acompanhamento do feito em favor do denunciado.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 22 de março de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 651-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 Autos Código 60905

Considerando que nos dia 11 de dezembro de 2018, estarei participando 

do curso ministrado pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, redesigno 

a audiência para 09/04/2019 às 14h30min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Marianna Barros Saber - OAB:OAB-MT 19.452, Nanda Luz 

Soares Quadros - OAB:OAB-MT 19.494, Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:OAB-MT 17.846, Rodolfo Fernando Borges - 

OAB:OAB-MT 13.506

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Diante da ausência do procurador constituído pelo réu Junior Pereira dos 

Santos, nomeio a defensória pública para prosseguimento na defesa do 

réu Junior Pereira dos Santos.

Nos termos do art. 265, § 2º do CPP e, sem prejuízo, aplico multa de dez 

salários mínimos a Dra. Nanda Luz Soares Quadros, que abandonou o 

processo, sem qualquer justificativa, em consonância com o art. 265 do 

CPP.

Oficie-se a operadora Claro para que forneça o requerido pela Defesa no 

item E, da fl. 212.

Diante do aditamento supra, manifestem-se as defesas dos acusados no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para aceitação ou rejeição do 

aditamento, nos termos do art. 384, §2º do Código de Processo Penal.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Nicoli Damini), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200003 Nr: 8490-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARANTES JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 Código 200003

1. Considerando que no dia 03/12/2018 estarei realizando correição 

extraordinária na serventia extrajudicial do 1º Ofício desta Comarca, 

conforme Portaria nº. 127/2018, redesigno a audiência para 25/03/2019 às 

14h00min.

 2. Manifestem-se as partes quanto à certidão de fl. 55.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202625 Nr: 544-64.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, ROMARIO 

ALVES DOS SANTOS, ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIMAR 

LUSTOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de absolver 

RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS, 

ROMARIO ALVES DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, 

ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR E LUCIMAR LUSTOSA SANTOS dos 

delitos descritos no art. 288 (FATO 01), 157, § 2º, I e II (FATO 03), 180 

(FATO 05), RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI PEREIRA DOS 

SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, ALBERON PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR E LUCIMAR LUSTOSA SANTOS do delito descrito no artigo 

157, § 2º, I e II (FATO 02), RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, E 

LUCIMAR LUSTOSA SANTOS do delito descrito no artigo 157, § 2º, I e II 

(FATO 04), todos do Código Penal, RONALDO ALVES XAVIER, 

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS 

CRUZ, ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR E LUCIMAR LUSTOSA 

SANTOS do delito descrito no artigo 244 – B do ECA e GABRIEL FELIPE DE 

JESUS REIS CRUZ nas sanções do artigo 28 da LT, nos termos do art. 

386, VII do Código de Processo Penal e para condenar ROMARIO ALVES 

DOS SANTOS às penas do artigo 157, § 2º, I e II (FATO 02), 157, § 2º, I e II 

(FATO 04), todos do Código Penal e às penas do artigo 244-B do ECA, 

bem como ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR ás penas do artigo 157, 

§ 2º, I e II (FATO 04) do Código Penal e LUCIMAR LUSTOSA SANTOS às 

penas do artigo 12 da Lei 10.826/03.Passo às dosimetrias das 

penas.ROMARIO ALVES DOS SANTOS (FATO 02) ROUBOA pena prevista 

para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez 

anos, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215324 Nr: 6702-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ROCHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Código 215324

Vistos.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

MATHEUS ROCHA SOUZA dando-o como incurso nas sanções dos arts. 

33, caput, da Lei n. 11.343/06, 150, §1º, 163, 330 e 307, todos do Código 

Penal.

Devidamente notificado (cf. 63), o denunciado ofereceu defesa prévia (fls. 

64/69), oportunidade em que suscitou questões meritórias.

 É o relato. Decido.

Analisando detidamente o pleito defensivo, concluo que as questões 

postas para análise são de cunho eminentemente meritório, portanto, 

fazendo-se necessária dilação probatória, o que se alcançará com o 

termino da instrução processual, oportunidade em que as matérias postas 

ao crivo deste juízo serão adequadamente analisadas.

Ademais, a denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos 

delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e 

circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos 

descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de 

rejeição ou absolvição sumária.

Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.

Desde já designo audiência de instrução e julgamento, para 15/01/2019 às 

16:00 horas.

Cite-se e se intime pessoalmente o acusado.

Intimem-se o Ministério Público, os advogados as testemunhas de 

acusação e de defesa.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 153967 Nr: 6222-65.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VALDIR 

TAVARES, VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTAVIO MARQUES - 

OAB:MT 9.782, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169 MT, RODRIGO VILELA RAVANELLO - 

OAB:21360, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Vistos.

Defiro a dispensa ora solicitada, saindo os réus já intimados para a 

continuação da presente audiência.

Homologo as desistências supra.

Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 19/03/2019, às 

16:00, para a oitiva da testemunha faltante e interrogatório dos réus.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 152708 Nr: 5694-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR MAMUS, JORGE FLORINDO 

DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169-O/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 

13905-B, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 Vistos.

Homologo as desistências supra.

Acolho a justificativa apresentada pelo acusado Paulo Roberto Doni às fls. 

564/565 e designo o dia 07/03/2019, às 16:00 para o seu interrogatório.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215491 Nr: 6766-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO, 

WILLIAN SILVA DE ALMEIDA, SOELY DE OLIVEIRA, KELVIS THAYRONI 

IZIDORO XAVIER, MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO, ROMILSON ALVES 

XAVIER, DANUZIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado, 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, apresentar defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 17 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199259 Nr: 8193-17.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMAR RODRIGUES TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO A. HEPP RODRIGUES - 

OAB:MT/ 19.758

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGMAR RODRIGUES TAVARES, Cpf: 

01424574188, Rg: 1608612-0, Filiação: Francisca Rodrigues Tavares e 

João Batista Tavares, data de nascimento: 04/04/1986, brasileiro(a), 

natural de Campinápolis-MT, convivente, motorista, Telefone 

66-3488-1309. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público oferece Denúncia em desfavor de Agmar 

Rodrigues Tavares, supra qualificada, como incurso nas sanções do art. 

14, da Lei 10.826/03, requerendo seja recebida e autuada esta.

Despacho: Código 1992591. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205319 Nr: 1947-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS, 

Cpf: 04332863186, Rg: 2010332-8, Filiação: Rosana do Carmo Oliveira e 

Gilson Carlos dos Santos, data de nascimento: 01/06/1992, brasileiro(a), 

natural de Poxoréo-MT, solteiro(a), eletricista, serviços gerais, Telefone 

66-41410323. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo Exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENÚNCIA a Vossa Excelência Douglas do Carmo dos Santos, como 

incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, requerendo 

seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, citando o 

denúnciado, para se ver processado.

Despacho: Código 2053191. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Douglas do Carmo dos Santos, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 
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resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120375 Nr: 2854-19.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

03908111145, Rg: 5565324, Filiação: Domingos Rodrigues de Souza e 

Cleonice Candida da Silva, data de nascimento: 24/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

6699748709. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Adão da Silva Rodrigues, como incurso nas 

penas do Art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º- A, inciso I, do Código Penal, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, citando 

o denúnciado, para se ver processado.

Despacho: Código 1203751. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Adão da Silva Rodrigues, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162125 Nr: 1300-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARA GUILLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SONIA MARA GUILLANDE, Cpf: 

01466434104, Rg: 10112263, Filiação: Armindo Guillande e Marlene Salete 

Guillande -. Documento, data de nascimento: 30/12/1978, brasileiro(a), 

natural de Chopinzinho-PR, casado(a), domestica, Telefone 9662-5787 

(pai). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo expost, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENÚNCIA a Vossa Excelência Sonia Mara Guillande, como incurso nas 

penas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, requerendo seja 

recebida e instaura a competente Ação Penal.

Despacho: Código 1621251. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Sonia Mara Guillande, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a acusada 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190538 Nr: 4085-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON MARLON PIETROBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIVELTON MARLON PIETROBON, Cpf: 

04756759165, Filiação: Maria de Fátima Pereira e Alson Alcides Pietrobon, 

data de nascimento: 02/11/1992, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, 

casado(a), eletricista, Telefone 6684105456. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Elivelton Marlon Peitrobom, como incurso 

nas penas do art. 180, "caput", e art. 155, "caput", § 1º, do Código Penal, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, citando 

o denunciado.

Despacho: Código 1905381. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Elivelton Marlon Pietrobon, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195349 Nr: 6560-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL DA SILVA SANTOS, Cpf: 

02082602427, Rg: 2397555-5, Filiação: Josefa Inacia da Silva e Cícero 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 04/08/1975, brasileiro(a), natural 

de Lagoa do Itaenga-PE, solteiro(a), dosador, Telefone 81-94982353. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex positis" e pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de Manoel 

da Silva Santos, supra qualificado como incurso nas sanções do art. 129, 

§ 1º, inciso II, do Código Penal Pátrio; requerendo seja recebida e autauda 

esta, procedendo-se posteriormente, a citação do denúnciado.

Despacho: Código 1953491. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Manoel da Silva Santos, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195472 Nr: 6661-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIANE DA SILVA SANTOS, Rg: 

17409276, Filiação: Maria Joana da Silva Cruz e Jose Luiz dos Santos, 

data de nascimento: 25/10/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), dona de bar, Telefone (65) 8128-4026. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência Claudiane da Silva Santos, como incurso 

nas penas do art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 244-B 

da Lei 8069/90, requerendo seja recebida e instaurada a comperete Ação 

Penal, citado a denúnciada, para ser ver processada.

Despacho/Decisão: Código 195472Vistos.1. Diante do teor da certidão de 

fl. 75v, notifique-se a acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/06).2. Na resposta, consistente em 

defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).3. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Alexandre Delicato Pampado Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200437 Nr: 8672-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO SILVA PIRES, Cpf: 04112448171, 

Rg: 21905231, Filiação: Francelina Silva dos Anjos e Divino Joel Dias Pires 

-. Documento, data de nascimento: 15/06/1992, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-99918-3267. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Tiago Silva Pires, como incurso nas penas 

do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Pena, citando-se o denúnciado, para se 

ver processado,

Despacho/Decisão: Código 200437Vistos.1. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial de fl. 41.2. Notifique-se o acusado, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006).3. Na 

resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 

11.343/2006).4. Requisite-se ao Laboratório Forense em Cuiabá o laudo 

definitivo de drogas, no prazo de 10 dias.5. Não apresentada a resposta 

no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018
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Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192752 Nr: 5150-72.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAZARENO VIEIRA, Filiação: Maria dos 

Remedios Vieira da Silva e Francisco Vieira da Silva, data de nascimento: 

16/07/1987, brasileiro(a), natural de Jaqui Pires-PI, casado(a), carpinteiro, 

Telefone 66-96995375. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denúnciado Nazareno Vieira, incorreu 

na sanção do art. 129, caput, do Código Penal pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 192752Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de NAZARENO VIEIRA, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, 

por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185189 Nr: 1585-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IOLANDA DE PAULA PEREIRA, Cpf: 

13085128808, Rg: 16.545.092-7, Filiação: Ana Pinheiro de Paula e Alcides 

de Paula, data de nascimento: 30/08/1968, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, viuvo(a), serviços gerais, Telefone (66) 9933-5480. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso, 

Denuncia a Vossa Excelência Iolinda de Paulo Pereira,como incurso nas 

penas do Art. 306, § 1º, inciso I, da Lei 9.503/97, requerendo seja 

recebida e instaurada a competente Ação Penal, citando o denúnciado.

Despacho: Código 1851891. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Iolanda de Paula Pereira, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a 

acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196890 Nr: 8719-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RAFAEL DUDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO RAFAEL DUDAR, Cpf: 

03373391121, Rg: 2.003.544-6, Filiação: Angelita Guerra Dudar e Ildo 

Dudar, data de nascimento: 16/09/1990, brasileiro(a), natural de Três 

Passos-RS, solteiro(a), motorista, Telefone 66-81087890. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denúnciado Adriano Rafael Dodar, 

incorreu na sanção do art. 46, § único, da Lei 9.605/98, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária.

Despacho: Código 196890Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de R. M. VIEIRA 

DEPÓSITO DE MADEIRAS - EPP, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 207545 Nr: 3003-39.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR REALINO DE SCASSATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR REALINO DE SCASSATE, Cpf: 

01968630155, Rg: 13672630, Filiação: Corcina Realina de Jesus e 

Ancelmo Maldonado de Scassate, data de nascimento: 10/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Jarudore-MT, casado(a), serv gerais, op de 

máquinas, Telefone 66-992819389. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de Júnior 

Realino de Scassate supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 

306, "caput", e art. 298 III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; 

requerendo seja recebida e autuada esta, precedendo-se, posteriormente, 

à citação.

Despacho: Código 2075451. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Junior Realino de Scacassete, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71856 Nr: 4171-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX LEY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAX LEY DE OLIVEIRA, Rg: 21564400, 

Filiação: Maria Conceição de Oliveira e Jose Raimundo de Oliveira, data de 

nascimento: 09/01/1989, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denúncia Max Ley de Oliveira como incurso no art. 129, § 9º, c/c o 

art. 61, inciso II, "f", ambos do Código Penal, com a observância da Lei 

Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele citado, processado.

Despacho: Código 718561. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Max Ley de Oliveira, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197488 Nr: 7533-23.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ISRAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO ISRAEL DA SILVA, Cpf: 

06221745411, Rg: 7195902, Filiação: Francisca Rodrigues dos Santos e 

Antonio da Silva Filho, data de nascimento: 13/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Ipubi-PE, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 

66-981021160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Antônio Israel da Silva, 

incorreu na sanção do art. 147 do Código Penal, pelo que oferece o 

Minstério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 197488Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ANTONIO ISRAEL DA 

SILVA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197489 Nr: 7534-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID AJALA PEREIRA LUIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID AJALA PEREIRA LUIQUE, Filiação: 

Luciana Ajala Jesus e Luiz Ajala Pereira, data de nascimento: 05/03/1999, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

66-99401239. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denúnciado David Ajala Pereira Lique, 

incorreu na sanção do art. 150, caput do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado, por sua agente signatária a presene 

denúncia.

Despacho: Código 197489Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de DAVID AJALA 

PEREIRA LUIQUE, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187514 Nr: 2736-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOE ALVES EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOE ALVES EMILIANO, Cpf: 

00633686174, Rg: 16446909, Filiação: João Adão Emiliano e Veronice 

Alves Emiliano, data de nascimento: 24/01/1984, brasileiro(a), natural de 

São Joaquim-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 66-99738038. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Noe Alves Emiliano, 

incorreu na sanção do art. 330 do Código Pena, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia.

Despacho: Código 187514Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de NOE ALVES 

EMILIANO, dando-a como incursa nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169083 Nr: 4784-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON ROBERTO DA SILVA, Cpf: 

07255169929, Rg: 51132266, Filiação: Luiza Baido da Silva e João Carlos 

Roque da Silva, brasileiro(a), marmorista, Telefone 99564543. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Anderson Roberto da Silva 

incorreu na sanção do ar. 129, caput, do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado.

Despacho: Código 169083Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ANDERSON ROBERTO 

DA SILVA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172080 Nr: 6294-18.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON DA SILVA COSTA, Cpf: 

01561259195, Rg: 1808440-0, Filiação: Nelson de Oliveira Costa e Aureni 

Silva Costa, data de nascimento: 02/11/1984, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), operador de máquina, Telefone 
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6681257625. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Elton da Silva Costa, 

incorreu na sanção do art. 129, caput, do Código Penal pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia.

Despacho: Código 172080Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ELTON DA SILVA 

COSTA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172430 Nr: 6526-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO RICARDO AIRES, Cpf: 

03170212141, Rg: 2060127-1, Filiação: Alexandra Maria Aires, data de 

nascimento: 08/11/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

eletricista, Telefone 66-9999-3290. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto Isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Paulo Ricardo Aires como incurso no Art. 147 c/c o art. 

61, II, alínea "a" e "f", ambos do Código Penal, com observância da Lei 

Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele citado, processado.

Despacho: Código 1724301. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Paulo Ricardo Aires, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173943 Nr: 7377-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS JULIANO RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLOS JULIANO RUSSO, Filiação: 

Mauro Olea Aguilar e Maria Aparecida Russo, brasileiro(a), natural de 

Campo Mourão-PR, casado(a), Telefone 44-97522606. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Marlon Juliano Russo, 

incoreu apenas na sanção do art. 147 do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 173943Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de MARLOS JULIANO 

RUSSO, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181737 Nr: 11390-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARANDY MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARANDY MESSIAS DOS SANTOS 

JUNIOR, Cpf: 03130422170, Rg: 14762021, Filiação: Matildes Pereira dos 

Santos e Arandy Messias dos Santos, data de nascimento: 25/11/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estoquista, Telefone 

96075577. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Arandy Messias dos 
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Santos Junior, incorreu na sanção do art. 42, III, do Decreto- Lei 3688/41, 

pelo que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua 

agente signatária, a presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 181737Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ARANDY MESSIAS 

DOS SANTOS JUNIOR, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183667 Nr: 736-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAEL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAEL GOMES DA SILVA, Filiação: Marcia 

Gomes e Valdeci Leite da Silva, data de nascimento: 14/03/1992, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66999620045. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Rael Gomes da Silva, 

incorreu na sanção do art. 349-A, do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado.

Despacho: Código 183667Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de RAEL GOMES DA 

SILVA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153344 Nr: 5959-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RAFAEL DUDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO RAFAEL DUDAR, Cpf: 

03373391121, Rg: 2.003.544-6, Filiação: Angelita Guerra Dudar e Ildo 

Dudar, data de nascimento: 16/09/1990, brasileiro(a), natural de Três 

Passos-RS, solteiro(a), motorista, Telefone 66-81087890. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Adriano Rafael Dudar, 

incorreu na sanção do art, 46, § único, da Lei n. 9.605/97, pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatária.

Despacho: Código 153344Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ADRIANO RAFAEL 

DUDAR, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156474 Nr: 7374-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO WAIRUI´RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LICINIO WAIRUI´RA, Rg: 1287780, 

Filiação: João Batista Tsipre e Alzira Tsinhotseezarui, data de nascimento: 

15/05/1979, brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Licinio Wairutra, incorreru 

na sanção do art. 180, § 3º, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a presente 

denúnci, requerendo seja o mesmo citado e cientificado.

Despacho: Código 156474Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de LICINIO WAIRUI’RA, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, 
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por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174767 Nr: 7820-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360

 Código 174767

Tendo em vista que a audiência aprazada à fl. 93 não foi realizada, pois 

não constou em pauta na data mencionada, redesigno o ato para o dia 

26/03/2019, às 14h30min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214395 Nr: 4016-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 .5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de 

cada mês;Advirto que caso o reeducando pretenda a alteração de alguma 

das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em 

Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO 

do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.Advirto, ainda, o sentenciado que 

o descumprimento de qualquer uma das condições acima ensejará na 

decretação de sua prisão e que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação 

do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio 

público.Em caso de descumprimento de qualquer das condições o Setor 

de Monitoramento do Centro de Ressocialização Cadeia Pública local 

deverá comunicar imediatamente ao Juízo das execuções penais por meio 

eletrônico, para fins de instauração de incidente de regressão 

prisional.Intime-se o reeducando para que compareça, devidamente 

acompanhado de seu advogado, à Secretaria da Vara Criminal desta 

Comarca no dia 30.09.2018 ás 17:30 horas para tomar ciência das 

condições supra, bem como confirmar o seu endereço domiciliar fornecido 

nos autos, ou atualizar seu endereço, no prazo de 5 dias. Na mesma 

oportunidade, o reeducando deverá ser orientado a se dirigir até a cadeia 

pública para colocação da tornozeleira eletrônica pelo Sistema 

Penitenciário, ou, em caso de indisponibilidade, firmação de compromisso 

de comparecem na cadeia publica para tanto, tão logo seja 

notificado.Cumpridos os itens supra, proceda-se novo cálculo de 

liquidação, após, manifestem-se as partes e voltem conclusos para 

homologação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212624 Nr: 5300-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, FERNANDA 

MARTINY DA SILVA, VONEI RODRIGUES CASTRO, ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO, MARCELO DOS SANTOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:6966/MT, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307, Luis Gustavo 

Fernanades - OAB:OAB-MT 14.916-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado da acusada 

Fernanda Martiny, para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos 

termos do artigo 396, do Código de Processo Penal, apresentar defesa 

escrita.

Primavera do Leste-MT, 20 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000390-54.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em consonância com o 

disposto no art. 178, II, do CPC, COLHA-SE o parecer ministerial. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000997-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDERSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL MT NOTICIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000997-67.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE na íntegra a 

sentença proferida em id. 13632569. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BASSANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA DE LIMA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000195-69.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1012422-80.2018.8.11.0000. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. H. E. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000211-23.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE conforme 

determinado em id. 16046305. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MENDES FLORES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004232-08.2018.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 18 de Março de 2019, às 

09h00min. CITE-SE o demandado no endereço declinado em id. 16398148. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005052-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CHIAPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005052-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. CERTIFIQUE a Secretaria 

da Vara acerca do decurso do prazo para apresentação de contestação. 

Em caso negativo, AGUARDE-SE o transcurso do prazo e, em seguida, 

proceda ao impulsionamento do feito. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004225-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERENTE)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004225-16.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

15343135, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se acerca do 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção. Em caso de inércia, INTIMEM-SE os autores pessoalmente, na 

forma do disposto no art. 485, §1º, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000833-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. S. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c.c. Partilha de Bens, Guarda, Alimentos com 

Tutela de Urgência ajuizada por Geane da Cruz Silva em face de Deurivan 

da conceição Santos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. 

Recebida a inicial, foi proferida a decisão de id. 11895750, a qual fixou a 

pensão alimentícia devida em favor do filho menor em 30% do 

salário-mínimo vigente. Regularmente citado, o requerido deixou de ofertar 

contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia e designada a 

presente audiência, tudo conforme decisão de id. 15208748. Todavia, 

nesta oportunidade, a parte autora, mesmo regularmente intimada, deixou 

de comparecer, conforme consta das ocorrências acima. Nessa toada, 

com exceção do pedido relativo à pensão alimentícia, os demais pleitos 

não merecem acolhimento face a inexistência de elementos probatórios 

mínimos a fundamentá-los. No tocante a pensão alimentícia devida ao filho 

menor do casal, havendo nos autos prova da paternidade do requerido em 

relação ao menor João Miguel da Cruz Silva Santos, consoante se extrai 

da certidão de nascimento inserida sob o id. 11877656, pág. 1, não há 

outro caminho senão a procedência do pleito. No ponto, no que se refere à 

necessidade do menor, extrai-se dos autos que a criança conta 

atualmente com 02 anos e 07 meses de idade, sendo a necessidade 

presumida, decorrente do poder familiar. Por outro lado, relativamente a 

possibilidade do alimentante, à míngua de maiores informações, 

observando que não há prova nos autos da renda auferida pelo requerido, 

eis que consta da sua qualificação exercer atividade autônoma, sem 

maiores pormenores, deverá imperar o bom senso neste particular, de 

modo que, valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, 

escorreita a fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo. Isto posto, 

ratificando a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios, acolho o 

pedido relativo à pensão alimentícia para o fim de fim de condenar o 

requerido Deurivan da Conceição Santos ao pagamento do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente em 

favor do menor Geane da Cruz Silva, devidos a partir da citação , até o dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta do responsável legal 

do menor e/ou recibo, todavia, julgo improcedentes os demais pedidos 

veiculados na exordial. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo a parte autora decaído de 

praticamente metade dos pedidos formulados, custas e honorários 

advocatícios pro rata, ficando a parte autora isenta do pagamento, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita. Ciência ao MPE. P.R.I.C. Às providências.”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000622-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAUDI POOTER (RÉU)

JANINE DAIANE POOTER (RÉU)

 

Autos n. 1000622-66.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

15387453, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001016-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001016-39.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante da certidão de id. 

16276740, INTIME-SE a parte autora para informar quanto o cumprimento 

integral da obrigação assumida pelo demandado no acordo noticiado em id. 

13519029, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002017-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002017.93.2017.8.11.00400 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A 

em face de Paulo Lúcio Ferreira da Silva e Cláudia Sousa da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando ser credor dos requeridos do valor 

originário de R$ 99.026,00 (noventa e nove mil e vinte e seis reais), 

conforme id. 6661954, acompanhada de documentos diversos. De plano, 

determinou-se a emenda da inicial para recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, id. 6763196, o que foi atendido à seguir, id. 

6865765 e ss. Decisão inicial, id. 6170580. Após regularmente citados, os 

requeridos apresentaram embargos à ação monitória, consoante se vê do 

id. 13218970 e ss. Impugnação aos embargos monitórios, id. 13467181. 

Previamente ao saneamento do processo, foi este encaminhado ao 

CEJUSC local (id. 14532380), todavia, as partes não alcançaram a 

composição amigável do litígio, conforme consta da ata de id. 15321133. É 

o breve relato. Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre a legitimidade do valor 

cobrado pela prestação do serviço médico-hospitar, sem prejuízo de 

outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. 

Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge 

destacar que no caso em exame, aplicável as normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, oportuno a inversão do ônus da prova, o que, 

todavia, não isentam os embargantes de fazer prova mínima do direito por 

eles alegado. Previamente a deflagração da fase instrutória, digam as 

partes, no prazo acima (10 dias), sobre eventuais outros pontos 

controvertidos, bem como se possuem provas orais a serem produzidas, 

anotando que, o decurso do prazo sem manifestação será entendido 

como concordância da parte com o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000028-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MAURO FERRONATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000028.52.2017.8.11.0040 Vistos etc. Jones Mauro Ferronatto 

ajuizou a presente Ação Declaratória de nulidade de Claúsula Abusiva c.c. 

Cobrança de Valores em face de Yasuda Marítima Seguros S/A (atual 

Sompo Seguros S/A) e Banco Auto/Re Companhia de Seguro, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Todavia, após proferida sentença (id. ), pela petição de id. 15676452, o 

autor e a ré Sompo Seguros S/A firmaram acordo, conforme termos e 

condições que constam da referida petição, a qual foi posteriormente 

aditada, id. 15869170, todavia, nenhuma delas foi subscrita pela ré Banco 

Auto/Re Companhia de seguro. Portanto, previamente ao exame do acordo 

noticiado, intime-se a ré Banco Auto/Re Companhia de Seguro para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se de forma expressa sobre os termos 

do acordo firmado, bem como seu aditivo, anotando que a sua inércia será 

interpretada como anuência tácita aos termos da avença. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004225-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERENTE)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1004225-16.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

15343135, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se acerca do 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção. Em caso de inércia, INTIMEM-SE os autores pessoalmente, na 

forma do disposto no art. 485, §1º, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003894-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALBA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

“Vistos etc. Cuida-se Ação de Revisão de Alimentos com Pedido de Tutela 

Antecipada de Urgência ajuizada por João Miguel da Cruz em face de 

Lorena Avila Garcia da Cruz, representada por sua genitora Malba 

Rodrigues Garcia, todos qualificados nos autos, pela qual pretende a 

redução da pensão anteriormente acordada de 30% para 15% sobre o 

valor do salário-mínimo vigente. O processo tramitou regularmente, sendo 

que, nesta oportunidade a tentativa de composição amigável restou 

infrutífera, não tendo sido ouvida qualquer testemunha. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Com efeito, as necessidades do 

alimentando e as possibilidades do alimentante compõem as duas 

variáveis na fixação dos alimentos e, também, em sua revisão. A fixação 

dos alimentos, principalmente em relação aos menores, deve assegurar 
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não só a subsistência digna dos alimentandos, mas também o necessário 

para suprir, no mínimo, a metade das necessidades dos filhos, consoante 

se extrai do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Logo, é cediço que a 

fixação da prestação alimentícia deve respeitar o binômio 

necessidade/possibilidade. O arbitramento dos alimentos não pode 

converter-se em gravame insuportável ao alimentante nem mesmo em 

enriquecimento ilícito do alimentado. Deve-se observar o equilíbrio entre a 

situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele 

que recebe. No caso em exame, embora vigente o valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente a título de alimentos, o 

autor/genitor pretende a revisão da pensão, requerendo seja fixado o 

valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, valor este 

que, ao ver deste Juízo é inadmissível, já que flagrantemente irrisório para 

garantir a subsistência digna da requerida. Outrossim, embora por ora o 

autor esteja sem contrato formal de trabalho, consoante se extrai da cópia 

de sua CTPS que segue anexa a presente ata, nesta oportunidade 

informou que está realizando diária como pintor, recebendo em média o 

valor de R$ 70,00 por diária. Por estas razões e, considerando que o autor 

não logrou fazer prova robusta e contundente acerca das suas 

alegações, evidentemente que o pleito de revisão de pensão alimentícia 

para o fim de minorar o percentual de 30% para 15% do salário-mínimo 

vigente não encontra respaldo no conjunto probatório produzido. Nesse 

sentido, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO 

DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DE VERBA 

ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM O 

VALOR ESTABELECIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos autos em 

que os alimentos fixados no percentual de 30% do salário mínimo nacional, 

atendem ao binômio necessidade/possibilidade. Incapacidade de arcar 

com a pensão alimentícia que não restou demonstrada através do cenário 

probatório que se remonta aos autos. Verba alimentar fixada para 

atendimento das necessidades presumidas do apelado, criança com seis 

anos de idade. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70079180725, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio 

Daltoe Cezar, Julgado em 01/11/2018) Nesse passo, indemonstrada a 

alteração da possibilidade financeira do autor para arcar com os alimentos 

inicialmente acordados, julgo totalmente improcedente o pedido formulado 

na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Custas e honorários 

indevidos, eis que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Às 

providências.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002942-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAROMBI ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL (RÉU)

 

Autos nº 1002942.89.2017.8.1.0040 Requerente: Marombi Alimentos Ltda 

Requerido: Wallace Wendell Santos Marcal Sentença com mérito Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente e 

Pedido de Antecipação do Efeitos da Tutela ajuizada por Marombi 

Alimentos Ltda em face de Wallace Wendell Santos Marcal, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial de 

id. 8142173, instruída com documentos diversos. Inicialmente, deferiu-se a 

tutela provisória de urgência e, de imediato, procedeu-se a consulta de 

numerários eventualmente disponíveis em contas bancárias de titularidade 

do requerido, até o montante de R$ 79.736,00 (setenta e nove mil, 

setecentos e trinta e seis reais), id. 8686037, tendo sido bloqueada a 

quantia indicada no extrato de id. 8686037. Parte autora requer diligências 

para localizar o endereço do réu, id. 8751988, requerimento este 

deliberado pela decisão de id. 9342554. A primeira tentativa de 

composição restou frustrada, diante da ausência do requerido, id. 

9459208. Certidão positiva de citação e intimação do requerido, id. 

14095120, pág. 9, entretanto, por mais uma vez a audiência foi infrutífera, 

face a ausência do réu, id. 14368916. Seguindo, a autora requereu seja 

decretada a revelia do demandado, bem como o julgamento antecipado da 

lide, id. 15511581. É o breve relato. Decido. De exórdio, considerando que 

o requerido, mesmo regularmente citado e intimado, deixou de contestar a 

presente ação, consoante certidão de Id. 15395331, decreto a revelia do 

mesmo, presumindo-se verdadeiras as alegações contidas na inicial (art. 

344 do CPC), eis que, além de ausente qualquer das hipóteses previstas 

no art. 345 do CPC, estão amparadas pela prova documental que a instrui. 

Ademais, por se tratar de direito absolutamente disponível, não há o 

porquê afastar os efeitos da revelia, diante da contumácia da parte 

requerida. Pois bem. Situando a questão, narra a inicial que no dia 

06/06/2017, a autora recebeu uma ligação de uma pessoa que se 

identificou como César, alegando que era da Fazenda Prata de pretendia 

fazer seu cadastro para aquisição de frango. Informou que já havia 

conversando com o vendedor da autora e que a compra orçada ficaria em 

R$ 2.354,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais). Seguiu 

dizendo que o departamento financeiro da Fazenda, por equívoco, havia 

feito um depósito a maior, mais precisamente no valor de R$ 39.868,00, 

solicitando a restituição do valor na mesma conta de “saída”. Diz que, 

inclusive, com o objetivo de confirmar o depósito ‘equivocado’, o requerido 

forjou comprovantes de transferência (TED) por duas vezes, entre os dias 

06 e 07 de junho do corrente ano. Acreditando na versão do requerido, o 

Departamento Financeiro da autora realizou a devolução dos dois 

‘depósitos’ supostamente realizados pelo réu no montante de R$ 79.736,00 

(setenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais). Entretanto, após 

conferir o extrato bancário, a autora concluiu ter sido vítima de crime de 

estelionato, uma vez que não havia transferências diretas, mas apenas 

cheques à compensar. Por tais razões de fato, ingressou com a presente 

ação requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar o 

bloqueio judicial via sistema BACENJUD no valor de R$ 79.736,00 (setenta 

e nove mil, setecentos e trinta e seis reais) das contas do Requerido, eis 

que se trata de valor auferido indevidamente pelo mesmo. De largada, 

consoante consta da decisão inicialmente proferida nestes autos, foi 

deferida a tutela requerida, a qual restou parcialmente exitosa, conforme 

consta do extrato de id. 8686037. Após diversas tentativas, logrou-se 

citar e intimar o demandado pessoalmente, o qual, no entanto, além de não 

comparecer à audiência designada, deixou de ofertar contestação no 

prazo legal. Pois bem. Conforme já dito alhures, no caso em exame, além 

da revelia da parte requerida, urge destacar que a pretensão da parte 

autora está satisfatoriamente demonstrada pelos documentos que 

instruem a peça inaugural. Aliás, já por ocasião do exame da tutelar de 

urgência, restou consignado ressair inegável dos autos que a 

transferência da quantia de R$ 79.736,00 (setenta e nove mil, setecentos 

e trinta e seis reais), da conta da autora para a conta do requerido não se 

trata de operação devida, eis que não houve depósito e/ou compensação 

dos cheques que pudessem legitimar a operação de devolução. Destarte, 

considerando os efeitos da revelia, aliados as provas documentais que 

constam dos autos, as quais mostram-se suficientes a corroborar os 

valores apresentados, resta a este juízo reconhecê-los por sentença. 

Ante o exposto, acolho o pedido formulado na inicial para condenar o 

requerido a restituir à autora o valor de R$ 79.736,00 (setenta e nove mil, 

setecentos e trinta e seis reais), o qual deve ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e, via de consequência, julgo extinto com resolução do 

mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte-ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no montante de 10% sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC, alterando-se a classe dos autos. 

Havendo indícios da prática do crime de estelionato, extraia-se cópia 

integral dos autos e encaminhe-se ao Ministério Público Estadual para as 

providências pertinentes. P.R.I.C. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006306-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)
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Autos n. 1006306-69.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pelo executado, 

consoante noticiado em id. 15790278, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004323-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELI SALVADOR OAB - 972.495.991-00 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1004323-98.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação das partes na oportunidade da sessão de mediação 

(id. 15956603), HOMOLOGO a desistência e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO 

os benefícios da AJG em favor das partes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. TRANSITADA EM JULGADO, 

certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002431-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002431-28.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da inércia da parte autora, apesar de 

devidamente intimada através de seu patrono (id. 11938294), bem como 

pessoalmente (id. 13954769), a extinção da presente demanda é medida 

que se impõe, em consonância com o disposto no art. 485, III, da Lei 

Adjetiva Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...); III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); § 1o Nas 

hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...). Isto posto, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, REVOGO a liminar deferida em id. 3053156. SEM CUSTAS, 

eis que a parte é beneficiária da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004798-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. I. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

LUCAS ANTONIO BIMBATO OAB - MT20656/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. -. C. R. C. I. E. E. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004798-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA REQUERIDO: 

NUTRICELER - COMERCIO, REPRESENTACOES, CONSULTORIA, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Vistos etc. Cuida-se de tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente 

ajuizada por AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA em 

face de NUTRICELER – INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos narrados na inicial. Junto a 

exordial vieram os documentos de Id. 14775296 e seguintes. Em Id. 

15165184 aportou-se aos autos decisão que deferiu parcialmente a 

concessão de pedido de tutela de urgência, condicionando, contudo, a 

prestação de caução de depósito judicial. Logo após, pedido de 

reconsideração da decisão supramencionada, Id. 15320803, na qual se 

determinou a avaliação dos bens ofertados, bem como a complementação 

da caução até o valor integral do débito. Certidão de constatação e 

avaliação dos bens acostada em Id. 16296791 e ss. Em seguida, 

aportou-se manifestação da parte autora informando todos os bens 

ofertados em caução, bem como requerendo o cumprimento da medida 

liminar deferida. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Compulsando os autos, especificamente a certidão de 

constatação e avaliação do Senhor Oficial de Justiça acostada em Id. 

16296966 e seguintes, é possível observar que a requerente ofertou em 

garantia os produtos produzidos pela requerida que foram adquiridos pela 

requerente, no importe de R$ 78.433,80. Pois bem, in casu, com 

fundamento na discricionariedade concedida ao julgador quando da 

análise dos bens ofertados em caução, REJEITO referida oferta, uma vez 

que os produtos indicados são objetos da presente lide. Não obstante, 

insta salientar que os demais bens avaliados não são suficientes para 

caucionar a demanda, de modo que deverá a requerente promover a 

complementação da caução a fim de atingir o valor integral do débito, sob 

pena de revogação da medida liminar. Oportunamente, façam-me os autos 

conclusos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR LUIZ BORTOLINI (AUTOR(A))

GEMA MIOZZO BORTOLINI (AUTOR(A))

BORTOLINI & BORTOLINI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BORTOLINI OAB - 806.939.541-91 (PROCURADOR)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MENDONCA FABRICIO (RÉU)

ADRIANO FABRICIO (RÉU)

ADALBERTO APARECIDO FABRICIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001758.35.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória c.c. Restituição de Bem Imóvel, Aplicação de Multa Contratual 

e Pagamento de Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela 

Provisória de Evidência ajuizada por Bortolini & Bortolini Ltda em face de 

Adalberto Aparecido Fabricio e Maria de Fátima Mendença Fabrício, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na petição 

inicial de id. 1933236, acompanhada de documentos diversos. Inicialmente, 

indeferiu-se o pedido de recolhimento das custas ao final, id. 1948550. 

Seguindo, a parte autora apresentou emenda à inicial, conforme teor da 

petição de id. 1985978 e ss. Empós, a decisão de id. 2630195 indeferiu-se 

a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como 

determinou-se a citação da parte-ré. A tentativa de composição amigável 

do litígio restou inexitosa, conforme consta da ata de id. 4281342. Pela 

petição de id. 4521029 a parte autora requereu a reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de evidência relativa a restituição do imóvel. 

Posteriormente, foi inserido no processo a contestação e documentos 

ofertados pelo réu, id. 4644275 e ss. Impugnação à contestação e 

documentos apresentados, id. 4900913. A decisão exarada sob o id. 

8714230 deferiu a tutela de evidência postulada na exordial para 

determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel, bem como 

determinou o encaminhamento do processo ao CEJUSC. Demandante 

oferta bem em caução, id. 6736502, a qual foi rejeitada pela decisão de id. 

8809266. Ainda sobre a caução ofertada, a parte autora manifesta-se 
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pela petição de id. 9328953. Por ocasião da nova audiência designada, as 

partes deixaram de comparecer, frustrando a tentativa de composição 

amigável do litígio, id. 9537471. Seguindo, a parte autora oferta novo 

imóvel em caução, id. 10455581, pedido este apreciado pela decisão de id. 

10626902, que determinou a apresentação de certidão atualizada da 

matrícula do imóvel. A demandante apresentou cópia atualizada da 

matrícula do imóvel e cópia do contrato social da empresa, id. 10889260 e 

ss. Requeridos informam a interposição de recurso de agravo de 

instrumento, id. 10965464. Termo de caução, id. 11023312. Em seguida, 

autora requer a juntada do comprovante de averbação da caução na 

matrícula do imóvel, id. 11042448. Juntada da decisão proferida nos autos 

do AI interposto, o qual não foi conhecido, id. 11083361. Requeridos 

peticionam nos autos requerendo a reconsideração da decisão que 

deferiu a antecipação da tutela de evidências, id. 11203106. A seguir, 

requerem a juntada de documentos, id. 11204805. Sobre o pedido acima, a 

parte adversa manifestou-se pelo indeferimento, conforme razões 

expostas na petição de id. 11714323. Nova manifestação pelos 

requeridos, id. 11742890. A decisão de id. 12308238 indeferiu o pedido de 

reconsideração e determinou o cumprimento da ordem de reintegração da 

parte autora na posse do imóvel, medida cumprida conforme certidão de 

id. 12815987. Parte autora requer o julgamento antecipado da lide, id. 

15425103. É o breve relato. Decido. Situando a questão cuida-se de ação 

declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de bem 

imóvel, aplicação de multa contratual e pagamento de indenização por 

perdas e danos com pedido de tutela provisória de evidência promovida 

por BORTOLINI & BORTOLINI LTDA em desfavor de ADRIANO FABRÍCIO, 

ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO e MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA 

FABRÍCIO, alegando, em apetada síntese, que as partes celebraram em 

18/12/2014 contrato de compra e venda de imóvel urbano, onde o primeiro 

demandado comprometeu-se a pagar o valor de R$ 520.000,00 

(quinhentos e vinte mil reais), da seguinte forma: a) 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), na data de 30/03/2015; b) 185.000,00 (cento e oitenta 

e cinco mil reais), em 30/03/2016; e, c) 185.000,00 (cento e oitenta e cinco 

mil reais), na data de 30/03/2017. Segue narrando que, embora tenha 

empregado a mais absoluta boa-fé contratual no sentido transmitir a posse 

do imóvel antes mesmo do primeiro pagamento, o demandado apresentou 

conduta desidiosa, uma vez que não adimpliu qualquer das parcelas 

assumidas na forma convencionada, tendo efetuado apenas um 

pagamento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Foram os 

requeridos notificados, todavia, não efetuaram a desocupação do imóvel. 

Por tais razões, por meio da presente ação requer que após seu regular 

processamento seja decretada a rescisão do contrato firmado entre as 

partes, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de multa 

contratual no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e indenização 

por perdas e danos e lucros cessantes no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). De outro norte, os requeridos sustentam a nulidade da 

cláusula contratual que prevê a rescisão contratual, além de afirmar ter 

executado benfeitorias diversas no imóvel, fazendo jus à indenização 

correspondente. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: 

descumprimento contratual, nulidade das cláusulas contratuais na forma 

alegada pelos requeridos, legitimidade do perdimento das arras, bem como 

da multa contratual prevista, além das perdas e danos e lucros cessantes; 

entre outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental, pericial e testemunhal. Nos termos do art. 

357, III do NCPC, urge destacar que o ônus da prova observará a regra 

geral inserta no art. 373 do CPC. Previamente a designação da audiência 

de instrução e julgamento, digam as partes, no prazo acima (10 dias), 

sobre eventuais outros pontos controvertidos, bem como sobre as provas 

que pretendem produzir, inclusive a pericial para fins de aferição de 

eventuais benfeitorias. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001806-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO SPEROTTO (RÉU)

NADIA FURLAN (RÉU)

 

Autos nº 1001806.57.2017.8.1.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Escal Engenharia e 

Construção Ltda EPP, Sérgio Sperotto e Nádia Furlan, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. O processo 

tramitou regularmente, até que, pela petição de id. 15696452 as partes 

informaram que compuseram-se de forma amigável, conforme termos e 

cláusulas que constam da referida petição, requerendo a sua 

homologação por sentença. Entretanto, examinando os termos do acordo 

acima, verifico que, embora os embargantes tenham Advogado constituído 

nos autos, este deixou de subscrever a avença, razão pela qual 

determino a intimação do i. Causídico para querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a transação noticiada, anotando que seu 

silêncio será entendido como anuência tácita aos termos que constam da 

petição de id. 15696452. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 12 de 

Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

 

1000306-87.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, CITAR e INTIMAR o devedor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o 

valor da dívida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZADE OLEGARIO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Autos n. 1001339-44.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 16362042, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS, eis que a parte é beneficiária 

da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAIMUNDO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001300-18.2016.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO o pleito de id. 

16372539, eis que a executada já foi devidamente citada, conforme se 

visualiza em id. 3323777. Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006643-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO SCHWADE (REQUERIDO)

 

1006643-24.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004731-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

1004731-26.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as Partes, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da 

SUPERIOR INSTÂNCIA. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MENDES FLORES (RÉU)

 

Autos n. 1004232-08.2018.8.11.0040 Vistos etc. REDESIGNO a sessão de 

mediação perante o CEJUSC local para o dia 18 de Março de 2019, às 

09h00min. CITE-SE o demandado no endereço declinado em id. 16398148. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004870-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI ANTONIO DONATO (EXECUTADO)

FERNANDO VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

 

1004870-75.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002324-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISB AGRO BUSINESS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (RÉU)

 

1002324-13.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 20 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000333-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

1000333-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

de 15 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005278-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005278-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista a 

audiência de gestão democrática a ser realizada por este Juízo no dia 22 

de novembro de 2018, às 13h:30min, a qual envolve matéria de alta 

complexidade concernente a Recuperação Judicial, mostra-se necessária 

a readequação da pauta de audiências, razão pela qual REDESIGNO a 

solenidade para o dia 17 de Abril de 2019, às 14h30min. INTIMEM-SE 

TODOS, inclusive através de contato telefônico se necessário, a fim de 

evitar deslocamentos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005183-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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GUERINO FIDELIS GIONGO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA OAB - PR37936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO JOSE MESELIRA OAB - PR48127 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELTON PEREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005183-02.2018.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista a 

audiência de gestão democrática a ser realizada por este Juízo no dia 22 

de novembro de 2018, às 13h:30min, a qual envolve matéria de alta 

complexidade concernente a Recuperação Judicial, mostra-se necessária 

a readequação da pauta de audiências, razão pela qual REDESIGNO a 

solenidade para o dia 17 de Abril de 2019, às 13h30min. INTIMEM-SE 

TODOS, inclusive através de contato telefônico se necessário, a fim de 

evitar deslocamentos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001343-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ESTRADIOTE VIOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001343-18.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista a 

audiência de gestão democrática a ser realizada por este Juízo no dia 22 

de novembro de 2018, às 13h:30min, a qual envolve matéria de alta 

complexidade concernente a Recuperação Judicial, mostra-se necessária 

a readequação da pauta de audiências, razão pela qual REDESIGNO a 

solenidade para o dia 10 de Abril de 2019, às 16h30min. INTIMEM-SE 

TODOS, inclusive através de contato telefônico se necessário, a fim de 

evitar deslocamentos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000622-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAUDI POOTER (RÉU)

JANINE DAIANE POOTER (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000622-66.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de id. 

15387453, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001230-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS ADRIANA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GONÇALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO ROSSI (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001230-64.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo na oportunidade da sessão 

de mediação (id. 13631246), requerendo a homologação da avença. 

Entretanto, observa-se que a patrona do demandado, Dra. Vanessa Lima 

de Souza, não encartou aos autos o instrumento de procuração. Assim, 

diante do exposto, visando evitar nulidades futuras, DETERMINO a 

intimação da patrona do demandado para que, no prazo de quinze (15) 

dias, sane a irregularidade acima, sob pena de não homologação da 

avença. Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001341-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001341-14.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a inércia da parte 

executada e, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, sendo inexitosa a penhora online, desde já, DEFIRO o 

requerimento de penhora sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP 

eventualmente existentes em nome do executado. No ponto, preceitua o 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - 

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 

Ocorre que, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê uma exceção à 

regra de impenhorabilidade que assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos 

IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, 

§ 3°”. Sendo assim, tratando de verba alimentar inegável que a 

impenhorabilidade disposta no inciso IV do art. 833 deve ser afastada. Por 

fim, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora online, 

diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de protesto 

judicial do título, bem como a inclusão do nome/CPF do devedor nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004683-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ DE CONTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004683-33.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 
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Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005811-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ALDO CHENET (REQUERENTE)

GIOVANI DIOMAR PRESSER (REQUERENTE)

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

LOERI POSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005811.25.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor depositado 

nos autos, conforme termo de acordo firmado nos autos e homologado por 

sentença, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes, bem 

como cumprir o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso. 

Oportunamente, ao arquivo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001538.03.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004130-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004130.20.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001338.93.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001641.10.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCISCO LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002645.82.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE QUINTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002644.97.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001799-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001799.65.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002727.16.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001673.15.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DAVOGLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000154.39.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando o teor da 

decisão inserida sob o id. 15110902 e da certidão de id. 16274736, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso. Oportunamente, 

ao arquivo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002017-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002017.93.2017.8.11.00400 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A 

em face de Paulo Lúcio Ferreira da Silva e Cláudia Sousa da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando ser credor dos requeridos do valor 

originário de R$ 99.026,00 (noventa e nove mil e vinte e seis reais), 

conforme id. 6661954, acompanhada de documentos diversos. De plano, 

determinou-se a emenda da inicial para recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, id. 6763196, o que foi atendido à seguir, id. 

6865765 e ss. Decisão inicial, id. 6170580. Após regularmente citados, os 

requeridos apresentaram embargos à ação monitória, consoante se vê do 

id. 13218970 e ss. Impugnação aos embargos monitórios, id. 13467181. 

Previamente ao saneamento do processo, foi este encaminhado ao 

CEJUSC local (id. 14532380), todavia, as partes não alcançaram a 

composição amigável do litígio, conforme consta da ata de id. 15321133. É 

o breve relato. Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre a legitimidade do valor 

cobrado pela prestação do serviço médico-hospitar, sem prejuízo de 

outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. 

Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge 

destacar que no caso em exame, aplicável as normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, oportuno a inversão do ônus da prova, o que, 

todavia, não isentam os embargantes de fazer prova mínima do direito por 

eles alegado. Previamente a deflagração da fase instrutória, digam as 

partes, no prazo acima (10 dias), sobre eventuais outros pontos 

controvertidos, bem como se possuem provas orais a serem produzidas, 

anotando que, o decurso do prazo sem manifestação será entendido 

como concordância da parte com o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000028-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MAURO FERRONATTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000028.52.2017.8.11.0040 Vistos etc. Jones Mauro Ferronatto 

ajuizou a presente Ação Declaratória de nulidade de Claúsula Abusiva c.c. 

Cobrança de Valores em face de Yasuda Marítima Seguros S/A (atual 

Sompo Seguros S/A) e Banco Auto/Re Companhia de Seguro, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Todavia, após proferida sentença (id. ), pela petição de id. 15676452, o 

autor e a ré Sompo Seguros S/A firmaram acordo, conforme termos e 

condições que constam da referida petição, a qual foi posteriormente 

aditada, id. 15869170, todavia, nenhuma delas foi subscrita pela ré Banco 

Auto/Re Companhia de seguro. Portanto, previamente ao exame do acordo 

noticiado, intime-se a ré Banco Auto/Re Companhia de Seguro para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se de forma expressa sobre os termos 

do acordo firmado, bem como seu aditivo, anotando que a sua inércia será 

interpretada como anuência tácita aos termos da avença. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001806-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO SPEROTTO (RÉU)

NADIA FURLAN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001806.57.2017.8.1.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Escal Engenharia e 

Construção Ltda EPP, Sérgio Sperotto e Nádia Furlan, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. O processo 

tramitou regularmente, até que, pela petição de id. 15696452 as partes 

informaram que compuseram-se de forma amigável, conforme termos e 

cláusulas que constam da referida petição, requerendo a sua 

homologação por sentença. Entretanto, examinando os termos do acordo 

acima, verifico que, embora os embargantes tenham Advogado constituído 

nos autos, este deixou de subscrever a avença, razão pela qual 

determino a intimação do i. Causídico para querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a transação noticiada, anotando que seu 

silêncio será entendido como anuência tácita aos termos que constam da 

petição de id. 15696452. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 12 de 

Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003646-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI MARCOS DALMASO (REQUERENTE)

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (REQUERENTE)

ALMERI DALMASO (REQUERENTE)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (REQUERENTE)

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (REQUERENTE)

CLAUDETE IRONI DALMASO (REQUERENTE)

ALESSANDRO DALMASO (REQUERENTE)

ALISSON LUIZ DALMASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003646-68.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1012460-92.2018.8.11.0000. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado em 

id. 15585004. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006611-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AVELINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

JOSE ILDO FERREIRA (REQUERENTE)

IRAIDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006611-19.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor dos requerentes. 

ANOTE-SE. OFICIE-SE à agência do INSS, para que informe a este Juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, a existência de dependentes cadastrados em 

nome do de cujus. OFICIEM-SE ainda às instituições bancárias indicadas 

na exordial para que informem, no prazo acima assinalado, a existência de 

valores depositados em nome da de cujus. Após, COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006643-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO SCHWADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006643-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001666-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENNA AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001666-57.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 
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do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando frustrada a 

penhora via bacenjud, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAIMUNDO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001300-18.2016.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO o pleito de id. 

16372539, eis que a executada já foi devidamente citada, conforme se 

visualiza em id. 3323777. Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003868-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESARLEI DAL PUPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003868-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1012206-22.2018.8.11.0000. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Primeira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. No mais, CUMPRA-SE conforme decisão 

proferida em id. 15749338. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000469.33.2017.811.0040 Vistos etc. Nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação do valor relativo aos 

honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes. Às providências. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR LUIZ BORTOLINI (AUTOR(A))

GEMA MIOZZO BORTOLINI (AUTOR(A))

BORTOLINI & BORTOLINI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BORTOLINI OAB - 806.939.541-91 (PROCURADOR)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MENDONCA FABRICIO (RÉU)

ADRIANO FABRICIO (RÉU)

ADALBERTO APARECIDO FABRICIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001758.35.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória c.c. Restituição de Bem Imóvel, Aplicação de Multa Contratual 

e Pagamento de Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela 

Provisória de Evidência ajuizada por Bortolini & Bortolini Ltda em face de 

Adalberto Aparecido Fabricio e Maria de Fátima Mendença Fabrício, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na petição 

inicial de id. 1933236, acompanhada de documentos diversos. Inicialmente, 

indeferiu-se o pedido de recolhimento das custas ao final, id. 1948550. 

Seguindo, a parte autora apresentou emenda à inicial, conforme teor da 

petição de id. 1985978 e ss. Empós, a decisão de id. 2630195 indeferiu-se 

a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como 

determinou-se a citação da parte-ré. A tentativa de composição amigável 

do litígio restou inexitosa, conforme consta da ata de id. 4281342. Pela 

petição de id. 4521029 a parte autora requereu a reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de evidência relativa a restituição do imóvel. 

Posteriormente, foi inserido no processo a contestação e documentos 

ofertados pelo réu, id. 4644275 e ss. Impugnação à contestação e 

documentos apresentados, id. 4900913. A decisão exarada sob o id. 

8714230 deferiu a tutela de evidência postulada na exordial para 

determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel, bem como 

determinou o encaminhamento do processo ao CEJUSC. Demandante 

oferta bem em caução, id. 6736502, a qual foi rejeitada pela decisão de id. 

8809266. Ainda sobre a caução ofertada, a parte autora manifesta-se 

pela petição de id. 9328953. Por ocasião da nova audiência designada, as 

partes deixaram de comparecer, frustrando a tentativa de composição 

amigável do litígio, id. 9537471. Seguindo, a parte autora oferta novo 

imóvel em caução, id. 10455581, pedido este apreciado pela decisão de id. 

10626902, que determinou a apresentação de certidão atualizada da 

matrícula do imóvel. A demandante apresentou cópia atualizada da 

matrícula do imóvel e cópia do contrato social da empresa, id. 10889260 e 

ss. Requeridos informam a interposição de recurso de agravo de 

instrumento, id. 10965464. Termo de caução, id. 11023312. Em seguida, 

autora requer a juntada do comprovante de averbação da caução na 

matrícula do imóvel, id. 11042448. Juntada da decisão proferida nos autos 

do AI interposto, o qual não foi conhecido, id. 11083361. Requeridos 

peticionam nos autos requerendo a reconsideração da decisão que 

deferiu a antecipação da tutela de evidências, id. 11203106. A seguir, 

requerem a juntada de documentos, id. 11204805. Sobre o pedido acima, a 

parte adversa manifestou-se pelo indeferimento, conforme razões 

expostas na petição de id. 11714323. Nova manifestação pelos 

requeridos, id. 11742890. A decisão de id. 12308238 indeferiu o pedido de 

reconsideração e determinou o cumprimento da ordem de reintegração da 

parte autora na posse do imóvel, medida cumprida conforme certidão de 

id. 12815987. Parte autora requer o julgamento antecipado da lide, id. 

15425103. É o breve relato. Decido. Situando a questão cuida-se de ação 

declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de bem 

imóvel, aplicação de multa contratual e pagamento de indenização por 

perdas e danos com pedido de tutela provisória de evidência promovida 

por BORTOLINI & BORTOLINI LTDA em desfavor de ADRIANO FABRÍCIO, 

ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO e MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA 

FABRÍCIO, alegando, em apetada síntese, que as partes celebraram em 

18/12/2014 contrato de compra e venda de imóvel urbano, onde o primeiro 

demandado comprometeu-se a pagar o valor de R$ 520.000,00 

(quinhentos e vinte mil reais), da seguinte forma: a) 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), na data de 30/03/2015; b) 185.000,00 (cento e oitenta 

e cinco mil reais), em 30/03/2016; e, c) 185.000,00 (cento e oitenta e cinco 

mil reais), na data de 30/03/2017. Segue narrando que, embora tenha 

empregado a mais absoluta boa-fé contratual no sentido transmitir a posse 

do imóvel antes mesmo do primeiro pagamento, o demandado apresentou 

conduta desidiosa, uma vez que não adimpliu qualquer das parcelas 
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assumidas na forma convencionada, tendo efetuado apenas um 

pagamento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Foram os 

requeridos notificados, todavia, não efetuaram a desocupação do imóvel. 

Por tais razões, por meio da presente ação requer que após seu regular 

processamento seja decretada a rescisão do contrato firmado entre as 

partes, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de multa 

contratual no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e indenização 

por perdas e danos e lucros cessantes no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). De outro norte, os requeridos sustentam a nulidade da 

cláusula contratual que prevê a rescisão contratual, além de afirmar ter 

executado benfeitorias diversas no imóvel, fazendo jus à indenização 

correspondente. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: 

descumprimento contratual, nulidade das cláusulas contratuais na forma 

alegada pelos requeridos, legitimidade do perdimento das arras, bem como 

da multa contratual prevista, além das perdas e danos e lucros cessantes; 

entre outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental, pericial e testemunhal. Nos termos do art. 

357, III do NCPC, urge destacar que o ônus da prova observará a regra 

geral inserta no art. 373 do CPC. Previamente a designação da audiência 

de instrução e julgamento, digam as partes, no prazo acima (10 dias), 

sobre eventuais outros pontos controvertidos, bem como sobre as provas 

que pretendem produzir, inclusive a pericial para fins de aferição de 

eventuais benfeitorias. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006578-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006578-29.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006504-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006504-72.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista o constante no Ofício Circular n. 01/2017/CEJUSC. Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006396-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANE ALEXANDRINA SALES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006396-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: DIANE ALEXANDRINA SALES DE FREITAS Vistos etc. 

Cuida-se de pedido realizado por BV Financeira S/A Crédito Financiamento 

e Investimento, qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão 

ajuizada na Comarca de Campo Grande/MS, sob o n. 

0836120-40.2016.8.12.0001, em face de DIANE ALEXANDRINA SALES DE 

FREITAS, requerendo o cumprimento da liminar de busca e apreensão 

proferida por aquele Juízo, nos termos do art. 3.º, § 12 do Decreto Lei 

911/1969. É o relato do necessário. Decido. De inicio, CERTIFIQUE-SE 

quanto a autenticidade dos autos que originaram a presente. Após, em 

sendo confirmada a autenticidade dos autos de origem, considerando que 

a parte requerente cumpriu o que determina o art. 3.º, § 12 do Decreto Lei 

911/1969, DETERMINO o cumprimento da liminar de Busca e Apreensão 

deferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível de Competência Especial da 

Comarca de Campo Grande tendo por objeto a apreensão do bem: 

CHEVROLET/CAPTIVA SPORT 2.4, ANO: 2012/2012, CHASSI: 

3GNAL7EK5CS586536, PLACA: NRY2953, COR: PRETA, que poderá ser 

encontrado na Rua Girassóis, 6 – Bairro das Flores – Cep: 78578-000 – 

Ipiranga do Norte/MT, depositando-o com a parte autora ou em mãos de 

quem por ela indicado. Realizado a apreensão do veículo, intime a 

instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o art 3.º § 13 do 

Decreto Lei 911/1969. Defiro o pedido de auxilio de reforço policial e, se 

necessário, a ordem de arrombamento, valendo-se da força apenas se 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. As providencias. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000662-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELI VAZ ZAMBONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO ZAMBONI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000662-48.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, comprovado nos autos o óbito do interditando 

(id. 13458184), resta evidenciada a perda superveniente do objeto da 

demanda, razão pela qual a extinção do feito é medida imperativa. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000712-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDIVALDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000712-40.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 16097862), com o qual aquiesceu o Parquet 

(id. 16113430), o que passa a fazer parte integrante da presente, para 

que surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b” do Código de Processo Civil. Por conseguinte, SUSPENDO o feito 

até o cumprimento integral da obrigação. Decorrido o prazo, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se acerca do cumprimento integral da 

obrigação assumida e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO a gratuidade da justiça às 

partes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001148-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR EDSON ZIEM (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001148-67.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pelo executado, 

consoante noticiado em id. 16283905, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZADE OLEGARIO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001339-44.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 16362042, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS, eis que a parte é beneficiária 

da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002179-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI LEVI MASS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002179-54.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 14375762), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. CUSTAS, pelo 

requerido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002431-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002431-28.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da inércia da parte autora, apesar de 

devidamente intimada através de seu patrono (id. 11938294), bem como 

pessoalmente (id. 13954769), a extinção da presente demanda é medida 

que se impõe, em consonância com o disposto no art. 485, III, da Lei 

Adjetiva Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...); III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); § 1o Nas 

hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...). Isto posto, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, REVOGO a liminar deferida em id. 3053156. SEM CUSTAS, 

eis que a parte é beneficiária da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003735-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003735-28.2017.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 15981371, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS, eis que a parte é beneficiária 

da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE 

o Parquet. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004814-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKELE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004814-08.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 15981390, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS, eis que a parte é beneficiária 

da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 
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EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006306-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006306-69.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pelo executado, 

consoante noticiado em id. 15790278, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006349-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIZA DIAS DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006349-69.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002942-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAROMBI ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002942.89.2017.8.1.0040 Requerente: Marombi Alimentos Ltda 

Requerido: Wallace Wendell Santos Marcal Sentença com mérito Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente e 

Pedido de Antecipação do Efeitos da Tutela ajuizada por Marombi 

Alimentos Ltda em face de Wallace Wendell Santos Marcal, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial de 

id. 8142173, instruída com documentos diversos. Inicialmente, deferiu-se a 

tutela provisória de urgência e, de imediato, procedeu-se a consulta de 

numerários eventualmente disponíveis em contas bancárias de titularidade 

do requerido, até o montante de R$ 79.736,00 (setenta e nove mil, 

setecentos e trinta e seis reais), id. 8686037, tendo sido bloqueada a 

quantia indicada no extrato de id. 8686037. Parte autora requer diligências 

para localizar o endereço do réu, id. 8751988, requerimento este 

deliberado pela decisão de id. 9342554. A primeira tentativa de 

composição restou frustrada, diante da ausência do requerido, id. 

9459208. Certidão positiva de citação e intimação do requerido, id. 

14095120, pág. 9, entretanto, por mais uma vez a audiência foi infrutífera, 

face a ausência do réu, id. 14368916. Seguindo, a autora requereu seja 

decretada a revelia do demandado, bem como o julgamento antecipado da 

lide, id. 15511581. É o breve relato. Decido. De exórdio, considerando que 

o requerido, mesmo regularmente citado e intimado, deixou de contestar a 

presente ação, consoante certidão de Id. 15395331, decreto a revelia do 

mesmo, presumindo-se verdadeiras as alegações contidas na inicial (art. 

344 do CPC), eis que, além de ausente qualquer das hipóteses previstas 

no art. 345 do CPC, estão amparadas pela prova documental que a instrui. 

Ademais, por se tratar de direito absolutamente disponível, não há o 

porquê afastar os efeitos da revelia, diante da contumácia da parte 

requerida. Pois bem. Situando a questão, narra a inicial que no dia 

06/06/2017, a autora recebeu uma ligação de uma pessoa que se 

identificou como César, alegando que era da Fazenda Prata de pretendia 

fazer seu cadastro para aquisição de frango. Informou que já havia 

conversando com o vendedor da autora e que a compra orçada ficaria em 

R$ 2.354,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais). Seguiu 

dizendo que o departamento financeiro da Fazenda, por equívoco, havia 

feito um depósito a maior, mais precisamente no valor de R$ 39.868,00, 

solicitando a restituição do valor na mesma conta de “saída”. Diz que, 

inclusive, com o objetivo de confirmar o depósito ‘equivocado’, o requerido 

forjou comprovantes de transferência (TED) por duas vezes, entre os dias 

06 e 07 de junho do corrente ano. Acreditando na versão do requerido, o 

Departamento Financeiro da autora realizou a devolução dos dois 

‘depósitos’ supostamente realizados pelo réu no montante de R$ 79.736,00 

(setenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais). Entretanto, após 

conferir o extrato bancário, a autora concluiu ter sido vítima de crime de 

estelionato, uma vez que não havia transferências diretas, mas apenas 

cheques à compensar. Por tais razões de fato, ingressou com a presente 

ação requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar o 

bloqueio judicial via sistema BACENJUD no valor de R$ 79.736,00 (setenta 

e nove mil, setecentos e trinta e seis reais) das contas do Requerido, eis 

que se trata de valor auferido indevidamente pelo mesmo. De largada, 

consoante consta da decisão inicialmente proferida nestes autos, foi 

deferida a tutela requerida, a qual restou parcialmente exitosa, conforme 

consta do extrato de id. 8686037. Após diversas tentativas, logrou-se 

citar e intimar o demandado pessoalmente, o qual, no entanto, além de não 

comparecer à audiência designada, deixou de ofertar contestação no 

prazo legal. Pois bem. Conforme já dito alhures, no caso em exame, além 

da revelia da parte requerida, urge destacar que a pretensão da parte 

autora está satisfatoriamente demonstrada pelos documentos que 

instruem a peça inaugural. Aliás, já por ocasião do exame da tutelar de 

urgência, restou consignado ressair inegável dos autos que a 

transferência da quantia de R$ 79.736,00 (setenta e nove mil, setecentos 

e trinta e seis reais), da conta da autora para a conta do requerido não se 

trata de operação devida, eis que não houve depósito e/ou compensação 

dos cheques que pudessem legitimar a operação de devolução. Destarte, 

considerando os efeitos da revelia, aliados as provas documentais que 

constam dos autos, as quais mostram-se suficientes a corroborar os 

valores apresentados, resta a este juízo reconhecê-los por sentença. 

Ante o exposto, acolho o pedido formulado na inicial para condenar o 

requerido a restituir à autora o valor de R$ 79.736,00 (setenta e nove mil, 

setecentos e trinta e seis reais), o qual deve ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e, via de consequência, julgo extinto com resolução do 

mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte-ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no montante de 10% sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC, alterando-se a classe dos autos. 

Havendo indícios da prática do crime de estelionato, extraia-se cópia 

integral dos autos e encaminhe-se ao Ministério Público Estadual para as 

providências pertinentes. P.R.I.C. Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003422-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELMARIO DRESSLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SIQUEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003422.67.2017.8.11.0040 Requerente: Elmario Dressler 

Requerido: Cesar Siqueira de Almeida Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Elmário Dressler em 

face de Cesar Siqueira de Almeida, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial de id. 8778146, instruída com 

documentos diversos. Decisão inicial, id. 9246896. Certidão positiva de 

citação e intimação do réu, id. 12477192. A despeito de presentes ambas 

as partes à audiência realizada pelo CEJUSC local, a tentativa de 

composição amigável do litígio restou infrutífera, id. 13363687. 

Certificou-se o decurso do prazo sem que o réu ofertasse contestação, 

id. 15124510. Seguindo, a autora requereu seja decretada a revelia do 

demandado, bem como o julgamento antecipado da lide, id. 15453638. É o 

breve relato. Decido. De exórdio, considerando que o requerido, mesmo 

regularmente citado e intimado, deixou de contestar a presente ação, 

consoante certidão de Id. 15124510, decreto a revelia do mesmo, 

presumindo-se verdadeiras as alegações contidas na inicial (art. 344 do 

CPC), eis que, além de ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 

345 do CPC, estão amparadas pela prova documental que a instrui. 

Ademais, por se tratar de direito absolutamente disponível, não há o 

porquê afastar os efeitos da revelia, diante da contumácia da parte 

requerida. Pois bem. Situando a questão, em breve linhas, narra a petição 

inicial que em meados de 2005, o autor vendeu ao requerido o veículo 

descrito na exordial, entregando-lhe no ato da venda, o CRV do veículo, 

bem como o formulário de Autorização para Transferência de Propriedade 

– ATPV, devidamente preenchido e com firma reconhecida em cartório. 

Todavia, no ano de 2017, o autor foi surpreendido ao receber notificações 

de cobrança encaminhada pela SEFAZ/MT, em razão de que o veículo 

ainda encontrava-se registrado em seu nome, e os impostos que sobre ele 

incidem estarem atrasados. Por esta razão, manejou a presente ação 

requerendo o acolhimento do pedido inicial para condenar o requerido a 

proceder com a transferência do veículo sub judice, bem como eventuais 

multas, débitos e infrações para o seu nome. Pois bem. Conforme já dito 

alhures, no caso em exame, além da revelia da parte requerida, urge 

destacar que a pretensão da parte autora está amparada nos indícios de 

prova que instruem a inicial. Destarte, considerando os efeitos da revelia, 

aliados aos documentos que acompanham a petição inicial, resta a este 

juízo reconhecer a obrigação postulada por sentença, conforme pleiteado 

pela parte autora. Ante o exposto, acolho o pedido formulado na inicial 

para condenar o requerido Cesar Siequeira de Almeida, devidamente 

qualificado nos autos, a proceder com a transferência do veículo descrito 

sub judice, bem como eventuais multas, débitos e infrações para o seu 

nome, vencidos a partir da alienação do bem do autor ao réu, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia de descumprimento. Em consequência, julgo 

extinto com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

CPC. Condeno a parte-ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no 

montante de 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º 

do CPC. Transitada em julgado, certifique-se e aguarde-se em Cartório 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Requerido o cumprimento de sentença, conclusos os autos. P.R.I.C. 

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

FLOR DO CERRADO COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

BAND SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000023.64.2016.8.11.0040 Requerente: João Vitor Silva dos 

Reis Requeridos: Tropical comunicação Ltda – ME (TV Sorriso-Record), 

Band Sorriso Ltda – EPP (Band Sorriso) e Flor do Cerrado Comunicações 

Ltda – ME (TV Cidade SBT) Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de 

Reparação de Danos Morais ajuizada por João Vitor Silva dos Reis, 

inicialmente representada por sua genitora Dinalva Lobo Silva em face de 

Tropical Comunicação Ltda – ME (TV Sorriso-Record), Band Sorriso Ltda – 

EPP (Band Sorriso) e Flor do Cerrado Comunicações Ltda – ME (TV Cidade 

SBT), todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados 

na inicial de id. 1020387, instruída com documentos diversos. Inicialmente, 

determinou-se à parte autora a demonstração documental de que faz jus 

ao benefício da Justiça Gratuita, id. 1024259, o que foi atendido pela 

petição de id. 1092326, instruída com documentos. Seguindo, pela decisão 

de id. 1449730, deferiu-se o benefício postulado, bem como se determinou 

o prosseguimento da ação. A tentativa de composição amigável restou 

infrutífera, conforme é possível aferir da ata da sessão de mediação 

realizada perante o CEJUSC local, id. 1849032. A ré Tropical Comunicação 

Ltda apresentou contestação e documentos, inseridos sob o id. 1850579 e 

ss. Também apresentou defesa e documentos a requerida Band Sorriso 

Ltda – EPP, id. 1952649 e ss. Por sua vez, a requerida Flor do Serrado 

Comunicações Ltda – ME (TV Cidade SBT) também ofereceu contestação, 

instruída com documentos, id. 1961545 e ss. Impugnação às contestações 

e documentos apresentados, id. 3721032. Pela decisão de id. 4576467 o 

Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, ao argumento de que a presente 

ação é conexa com o processo nº 1000051.32.2016.8.11.0040, declinou 

da competência em favor desta 1ª Vara Cível. Cota ministerial, id. 

10694231. Seguindo, foi proferida a decisão saneadora de id. 12304417. 

Deflagrada a fase probatória, por ocasião da audiência de instrução, 

foram ouvidas as testemunhas arroladas, tudo conforme consta da ata de 

id. 13969388 e documentos que a instruem. Ainda nesta oportunidade, as 

partes apresentaram alegações finais remissivas, ao passo que o 

Ministério Público Estadual requereu vista dos autos. Aberto vista dos 

autos ao Parquet, este por seu representante legal, manifestou-se pela 

parcial procedência da ação, id. 14522467. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Situando a questão, cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, no bojo da qual o autor João Vitor, inicialmente representado por 

sua genitora, narra que em 05/03/2014, foi injustamente acusado da 

prática dos atos infracionais em desfavor de Kauana L. L. Limberger, 

conforme consta do boletim de ocorrência que instrui a inicial, tendo 

inclusive, juntamente com o menor Victor Augusto, sido apreendido pela 

Polícia Militar e levados até a Delegacia de Polícia Civil. Salienta que, na 

ocasião, embora o Delegado de Polícia tenham solicitado aos repórteres 

presentes que não fossem divulgadas imagens do autor, eis que, além de 

menor, não havia prova concreta da prática dos supostos atos 

infracionais, as emissoras ora requeridas acabaram noticiando que os 

menores haviam sido apreendidos suspeitos de tentar roubas e abusar 

sexualmente de uma jovem, mostrando o rosto dos menores em seus 

telejornais veiculados no dia 06/03/2014, sem qualquer edição de imagem, 

fazendo com que fossem reconhecimentos por diversas pessoas no 

Município. Por esta razão, alegando que sofreu diversos prejuízos de 

ordem moral, o autor requer a condenação das rés ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Pois bem. 

Como visto, no caso em tela, o autor alega ter sofrido danos de ordem 

moral em virtude de reportagem exibida pelas emissoras requeridas, 

oportunidade em que foi injustamente acusado da prática de dois atos 

infracionais graves, isto é, roubo e abuso sexual e teve sua imagem 

indevidamente divulgada pelas rés. Portanto, cuida-se de situação que 

contrapõe a liberdade de manifestação e o direito de informação ao direito 

à imagem, todos constitucionalmente assegurados. Trata-se de hipótese 

de colisão de direitos fundamentais, cuja solução não impõe o afastamento 

integral de um ou de outro, mas a adequação proporcional de ambos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 229 de 989



observando-se eventual preponderância. No ponto, urge destacar que a 

liberdade de informação da imprensa, não é absoluta e encontra limites no 

próprio texto constitucional, inclusive no que tange à proteção dos direitos 

da criança e do adolescente. Aliás, nosso ordenamento jurídico resguarda 

o direito à preservação da imagem e identidade do menor envolvido na 

prática infracional, seja durante a investigação, apuração, ou ainda, 

quando da aplicação das medidas legais. Além do art. 5º, inciso V da CF 

prever regra geral de preservação da imagem, a Lei nº 8.069/90 dispõe 

acerca da proteção integral à criança e ao adolescente, resguardando 

não apenas a integridade física, mas também a imagem e identidade, por 

se tratarem de direitos personalíssimos, consoante prescreve o art. 17 do 

ECA: “Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.” Ainda sobre 

o tema em voga, conveniente transcrevermos o teor do disposto pelo art. 

143 também do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 143. E vedada 

a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 

respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato 

infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não 

poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, 

referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, 

iniciais do nome e sobrenome.” Nessa esteira, resta inequívoco que, tanto 

a Constituição Federal, quanto a legislação infraconstitucional tutelam a 

imagem e a honra do menor, ainda que suspeito da prática de ato 

infracional. Entretanto, no caso concreto ora examinado, ressai dos autos 

inexistir prova robusta e contundente sobre a suposta divulgação da 

imagem do autor na forma narrada na petição inicial. Veja-se que, a 

petição inicial veio desprovida de qualquer prova documental acerca da 

alegação de violação do direito à imagem do autor. Aliás, a única 

referência sobre a suposta veiculação da imagem do autor pelas rés foi 

feita pela testemunha Eva Delmiro Lucena, id. 13969388, cujo depoimento 

não se mostrou firme o suficiente a embasar, por si só, a condenação das 

demandadas, já que totalmente isolado nos autos. Logo, indemonstrado a 

prática de ato ilícito, isto é, não havendo prova inequívoca de que as 

requeridas descumpriram a legislação que garante o direito à imagem da 

criança e do adolescente, ou ainda, que de qualquer modo tenha se 

referido com palavras ofensivas à pessoa do autor, inexiste dano moral 

passível de ser indenizado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, deixo de acolher o pedido formulado na inicial e, via de 

consequência, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, inciso I do CPC. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, todavia, por ora fica suspensa a cobrança, por ser o 

autor beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000634-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

VOLMAR DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANTAS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000634.80.2017.8.11.0040) Homologação partilha inventário 

Vistos etc. Cuida-se de inventário requerido por Carmen Dantas de Souza 

em relação aos bens deixados por José Dantas, falecido em 05/10/2013, 

consoante petição inicial de id. 4896851, instruída com documentos 

diversos. Decisão inicial, id. 5783499. Manifestação do Município de 

Sorriso, id. 8198281. União manifesta não ter interesse em intervir no 

presente processo, id. 9471512. Manifestação do Estado de Mato Grosso, 

id. 10995002. Defensoria Pública Estadual informa nos autos a renúncia do 

herdeiro Volmar Dantas em favor do monte-mor, requerendo a concessão 

de prazo para juntar aos autos a escritura pública de renúncia, ou ainda, 

firmar o termo de renúncia em Cartório, id. 11995121. Termo de renúncia, 

id. 12259472. Requerente apresentada as últimas declarações, o plano de 

partilha, bem como a declaração de isenção do ITCMD, id. 14320400 e ss. 

É o breve relato. Decido. De pronto, relativamente ao pleito da Fazenda 

Pública Estadual para que sejam promovidas buscas junto ao BACENJUD e 

RENAJUD com vistas à localização de bens ou direitos não declarados, 

entendo que não merece acolhida, haja vista que na eventualidade de 

algum bem ou direto não ter sido arrolado caberá aos herdeiros 

posteriormente manejarem a sobrepartilha, na forma do art. 669 do CPC, 

razão pela qual indefiro o requerimento em questão. No mais, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que as partes são todas maiores e 

capazes, e estão regularmente representadas. Deflui-se das certidões 

acostadas aos autos (Federal, Estadual e Municipal) a existência de dívida 

mínima para com o Município de Sorriso, bem como que na hipótese não 

incide ITCMD, consoante se infere do procedimento administrativo que 

tramitou perante a SEFAZ/MT (art. 664 do CPC). Portanto, preenchidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, a partilha constante da petição de id. 14320400, relativamente aos 

bens deixados por José Dantas, falecido em 05/10/2013. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença e 

apresentada a certidão negativa de débitos municipais, EXPEÇA-SE o 

competente formal de partilha. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003894-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALBA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

“Vistos etc. Cuida-se Ação de Revisão de Alimentos com Pedido de Tutela 

Antecipada de Urgência ajuizada por João Miguel da Cruz em face de 

Lorena Avila Garcia da Cruz, representada por sua genitora Malba 

Rodrigues Garcia, todos qualificados nos autos, pela qual pretende a 

redução da pensão anteriormente acordada de 30% para 15% sobre o 

valor do salário-mínimo vigente. O processo tramitou regularmente, sendo 

que, nesta oportunidade a tentativa de composição amigável restou 

infrutífera, não tendo sido ouvida qualquer testemunha. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Com efeito, as necessidades do 

alimentando e as possibilidades do alimentante compõem as duas 

variáveis na fixação dos alimentos e, também, em sua revisão. A fixação 

dos alimentos, principalmente em relação aos menores, deve assegurar 

não só a subsistência digna dos alimentandos, mas também o necessário 

para suprir, no mínimo, a metade das necessidades dos filhos, consoante 

se extrai do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Logo, é cediço que a 

fixação da prestação alimentícia deve respeitar o binômio 

necessidade/possibilidade. O arbitramento dos alimentos não pode 

converter-se em gravame insuportável ao alimentante nem mesmo em 

enriquecimento ilícito do alimentado. Deve-se observar o equilíbrio entre a 

situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele 

que recebe. No caso em exame, embora vigente o valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente a título de alimentos, o 

autor/genitor pretende a revisão da pensão, requerendo seja fixado o 

valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, valor este 

que, ao ver deste Juízo é inadmissível, já que flagrantemente irrisório para 

garantir a subsistência digna da requerida. Outrossim, embora por ora o 

autor esteja sem contrato formal de trabalho, consoante se extrai da cópia 

de sua CTPS que segue anexa a presente ata, nesta oportunidade 

informou que está realizando diária como pintor, recebendo em média o 

valor de R$ 70,00 por diária. Por estas razões e, considerando que o autor 

não logrou fazer prova robusta e contundente acerca das suas 

alegações, evidentemente que o pleito de revisão de pensão alimentícia 

para o fim de minorar o percentual de 30% para 15% do salário-mínimo 

vigente não encontra respaldo no conjunto probatório produzido. Nesse 

sentido, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO 

DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DE VERBA 

ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM O 
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VALOR ESTABELECIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos autos em 

que os alimentos fixados no percentual de 30% do salário mínimo nacional, 

atendem ao binômio necessidade/possibilidade. Incapacidade de arcar 

com a pensão alimentícia que não restou demonstrada através do cenário 

probatório que se remonta aos autos. Verba alimentar fixada para 

atendimento das necessidades presumidas do apelado, criança com seis 

anos de idade. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70079180725, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio 

Daltoe Cezar, Julgado em 01/11/2018) Nesse passo, indemonstrada a 

alteração da possibilidade financeira do autor para arcar com os alimentos 

inicialmente acordados, julgo totalmente improcedente o pedido formulado 

na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Custas e honorários 

indevidos, eis que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Às 

providências.”

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001814-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. (AUTOR(A))

R. S. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT24093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. L. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO 

DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação foi apresentada tempestivamente, 

assim, impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, 

querendo, apresente impugnação aos autos. Sorriso, 21 de novembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002206-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. SORRISO, 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006543-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006543-69.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ADALBERTO 

RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito 

prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Realizado o ato deprecado e pagas as custas 

porventura existentes, ou restando negativas as diligências de localização 

daqueles a serem intimados/citados ou de bens a serem constritos 

(penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006652-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABRELINO ERLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOS SANTOS OAB - RS110127 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOBREVÊ ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANA AMABILE ERLO MARIANNE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006652-83.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ABRELINO ERLO REQUERIDO: DOBREVÊ ENERGIA S.A 

Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006572-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO MAZIERO POZZOBON (RÉU)

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006572-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALINE THAIS DESSBESELL RÉU: PABLO MAZIERO POZZOBON Vistos etc. 

De início, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006628-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (RÉU)

ADAHIR VARGAS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006628-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA RÉU: ADAHIR VARGAS DA SILVA, JOSE SIDNEI ALVES 

DA SILVA Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE 

a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não forem 

opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015). Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006645-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KATHERINE LAMERA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006645-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ECOPLAN MINERACAO LTDA RÉU: JESSICA KATHERINE LAMERA Vistos 

etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida 

para realizar o pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo constar no mandado que, se não forem opostos embargos 

no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006681-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO JOSE APIO (EXECUTADO)

APIO & VIANINI LTDA - ME (EXECUTADO)

FATIMA VIANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006681-36.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: APIO & VIANINI LTDA 

- ME, FATIMA VIANINI, EUSEBIO JOSE APIO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a penhora sobre 

bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando 

a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 
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causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Expeça-se a certidão para 

averbação premonitória no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 

828 do CPC. 12. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para 

que promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 13. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006706-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE SPERBER PERBONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006706-49.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA SALETE SPERBER PERBONI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. De início, defiro o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006743-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE GALAVOTE OAB - SP227918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006743-76.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA REQUERIDO: FERNANDA TERESINHA 

MARCHIORO Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006746-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006746-31.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO 

Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006725-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMILA SONALLIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006725-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALAN JUNIOR NICARETTA REQUERIDO: LAURA CAMILA 

SONALLIO Vistos etc. Inicialmente, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 
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Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. No caso, em que pese tenha juntado 

declaração de pobreza, infere-se dos autos que o autor é produtor rural, 

possuindo vários bem de atividade rural, bem como demonstrando 

movimentação financeira superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

o que se mostra incompatível com declaração de hipossuficiente. Assim, 

cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime a autor, por meio de seu(a) advogado(a) mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84243 Nr: 3450-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DULCINA TAVARES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIR RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92424 Nr: 4034-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INNOVAR AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do executado, motivo pelo qual 

intimo o autor para requerer o que entender de direito. Bem como, 

INTIMANDO a parte autora para recolher a diligência complementar do Sr. 

Oficial de Justiça nos termos da certidão juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132847 Nr: 6775-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

10 dias, sob pena dos autos serem devolvidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40475 Nr: 3306-30.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA FACHETTI BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA/autora, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107779 Nr: 322-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO HENCKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107779 Nr: 322-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO HENCKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94161 Nr: 5845-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR FERNANDES SEBBEN, MILTON 

CLEMENTE JUVENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - 

OAB:5190-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 4014-12.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 5670-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LARA E PIVOTTI LTDA, CELSO PIVOTTI, 

NOILI DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144096 Nr: 865-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA 

- OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da parte 

Requerida, sem que, até a presente data, houvesse apresentação de 

contestação, rãzão pela qual intimo o autor para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144096 Nr: 865-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA 

- OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148866 Nr: 3529-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 6774-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR 

MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 195165 Nr: 11502-37.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR HOLZABACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, LUCIANO 

APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor paraquererndo manifestar-se acerca da impugnação 

juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55910 Nr: 6-55.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI LUIZ GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ALAN STAHNKE - 

OAB:44.584/PR

 INTIMAÇÃO das partes para no prazo sucessivo, de 05 dias, 

manifestar-se acerca do laudo complementar juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131267 Nr: 6020-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF, CTLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT2869, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA/requerido, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101911 Nr: 4826-15.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI LUCIA ECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA NO PRAZO SUCESSIVO DE 10 DIAS, 

MANIFESTE-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138226 Nr: 9758-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para que 

providencie o pagamento da diligência para o cumprimento do mandado em 

novo endereço peticionado às fls.68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45439 Nr: 2387-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE TEREZINHA SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIFLORA S/C LTDA, VICENTE MIGUEL DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA/REQUERIDO, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35577 Nr: 4703-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AUGUSTO 

ASCOLI, JOSÉ AMADEU ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI, 

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GOMES - 

OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164377 Nr: 188-94.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80473 Nr: 5817-93.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE SOUZA SILVA, ACIR SOUZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93754 Nr: 5304-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCI MAZIERO, ALCILÉIA VALÉRIO MAZIERO, DARCI 

MAZIERO, AGUINALDO RAISER, ELCI MAZIERO RAISER, LOURDES 

FATIMA MAZIERO, WILSON ROQUE POZZOBON, ILO POZZOBON, JURACI 

MAZIERO POZZOBON, IRACI MAZIERO, NEUDI MAZIERO, NELSI 

POZZOBON, TERCI MAZIERO, ELENIR FATIMA SILVA MAZIERO, GDBM, 

GDBM, DANIELE GUERRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA PICCININ MAZIERO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BISCARO - 

OAB:11 276-MT, SORAIDE CASTRO - OAB:7106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98852 Nr: 1443-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006666-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006666-67.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILBERTO DA SILVA CARLOS RÉU: INSS Vistos etc. Considerando que na 

comarca de Sorriso/MT, a competência para processar e julgar feitos onde 

seja parte interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta Comarca, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do 

feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006360-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INELBE SPINELLI LODI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006360-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: INELBE SPINELLI 

LODI Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de 

liminar movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de 

Inelbe Spinelli Lodi. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 0103360849, onde foi concedido ao requerido 

um crédito no valor líquido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deveria 

ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 556,95 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), sendo o 

primeiro vencimento final em 20/03/2021, destinado a aquisição do veículo 

marca Volksvagem, modelo Gol (trend) G5 1.0 8V Flex 4p, ano fabricação 

2012/2013, chassi 9BWAA05U8DP045378, placa FAG3057, cor PRATA e 

renavam nº 00476050227. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar 

as parcelas vencidas a partir de 20/06/2018. Relatou que notificou o 

devedor extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o 

Decreto Lei n° 911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 

Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico 

entabulado pelas partes tem por objeto a aquisição do veículo marca 

Volksvagem, modelo Gol (trend) G5 1.0 8V Flex 4p, ano fabricação 

2012/2013, chassi 9BWAA05U8DP045378, placa FAG3057, cor PRATA e 

renavam nº 00476050227. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor 

procedeu à sua notificação extrajudicial (id nº 16235527), sendo que, 

mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. 

Desta forma, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, 

para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e 

seus documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por 

ele designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003610-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VENTURA DE OLIVEIRA OAB - SP230146 (ADVOGADO(A))

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (EXECUTADO)

GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, 

devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 

para a emissão da referida guia (certidão de processo em tramitação sem 

busca).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001025-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIUTON CEZAR VOIEVODA (EXECUTADO)

LUIZ HENRIQUE OCZKOVSKI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CONSULTA DE ENDEREÇOS JUNTADA AOS 

AUTOS VIA BACENJUD, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006635-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO BERNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006635-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO QUIROGA REQUERIDO: ANDERSON 

RICARDO BERNO VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte solicitante para que 

recolha as custas referentes à carta precatória. 2.) Após, CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 3.) Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 

4.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 
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Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006702-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINALDO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006702-12.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

GINALDO NASCIMENTO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84335 Nr: 3563-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉSIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARROSO GUERREIRO, SERGIO DA 

SILVA GUERREIRO, SOELI BLOSKI, BELMIRO C. DE SOUZA, JOÃO 

CARLOS FERREIRA, ANTONIO MARCOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, JOSE 

ORLANDO MURARO SILVA - OAB:1000

 Impulsiono os presentes autos para intimar NOVAMENTE a parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

expedição de mandado de intimação dos requeridos, BEM COMO, para 

que, no prazo de 05 dias, providencie o recolhimento das custas (preparo) 

da carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121434 Nr: 200-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data o pagamento voluntario pela parte executada. Razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), e honorários advocatícios de dez 

por cento (10%), bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 18065 Nr: 2221-48.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA ANTONIA GOTTARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PEDROTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data o pagamento voluntario pela parte executada. Razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), e honorários advocatícios de dez 

por cento (10%), bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13550 Nr: 643-84.2002.811.0040

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI BRUNORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACOB, MARIA JUCILENE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86506 Nr: 5951-86.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, DEIZIANE PADILHA DA SILVA - OAB:14834-MT, JORGE 

LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139602 Nr: 10455-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES SOBRINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 524 e seguintes do CPC, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99716 Nr: 2374-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data o pagamento voluntario pela parte executada. Razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), e honorários advocatícios de dez 

por cento (10%), bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88792 Nr: 365-34.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CID, CRISTIANE VIANA DINIZ, LEVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN MENDES DE SOUZA, BIANO JOSE 

DE SOUZA, MARIA LUMINAR MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC-NUCLEO DE PRATICAS 

JUDICIAIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 365-34.2012.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e CRISTINA ISABELA DINIZ e LUIZ EDUARDO VIANA DINIZ e CRISTIANE 

VIANA DINIZ

PARTE RÉ: DIONATAN MENDES DE SOUZA e BIANO JOSE DE SOUZA e 

MARIA LUMINAR MENDES DE SOUZA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Biano Jose de Souza Filiação: Benedita 

Jose de Souza, data de nascimento: 07/07/1965, brasileiro(a), natural de 

Cavalcante-GO, , Endereço: Lugar Incerto Ou Não Sabido, Cidade: 

Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 4.254,84

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de investigação de 

paternidade c/c alimentos. O investigado, Dionatan Mendes de Souza, e a 

mãe dos autores tiveram um relacionamento amoroso durante 05 (cinco) 

anos, frutos desta relação são os autores C. I.D. e L.E.V.D. O réu não 

nega ser o pai dos menores, mas não reconhece formalmente a relação 

de filiação, sendo certo que jamais prestou aos filhos auxílio material. 

Desta feita, com o intento de resguardar direitos fundamentais 

pertencentes aos infantes, busca-se a tutela jurisdicional que declare por 

sentença ser o réu pai dos autores e como tal preste assistência àqueles.

DESPACHO: VISTOS.1. Diante do parecer ministerial de fls. 96, DEFIRO a 

emenda da petição inicial, determinando a inclusão de BIANO JOSÉ DE 

SOUZA e MARIA LUMINAR MENDES DE SOUZA no polo passivo da 

presente demanda.2. Para possibilitar as buscas dos endereços dos 

requeridos, INTIME-SE a parte autora para informar seus CPFs, no prazo 

de 10 (dez) dias.3- Não sendo possível informar tal dado, manifeste-se o 

MPE.CUMPRA-SE.

Eu, Michele Oliva Zoldan, digitei.

 Sorriso - MT, 12 de novembro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124942 Nr: 2351-18.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA VILMA SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILTON SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2351-18.2015.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e MARIA VILMA SOARES DOS SANTOS

PARTE RÉ: JAMILTON SILVA COSTA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Jamilton Silva Costa, Cpf: 28946729856, Rg: 

1554337763 SSP BA Filiação: João Mota da Silva e Rosalina Mota da Silva, 

data de nascimento: 29/07/1979, brasileiro(a), natural de Itambé-BA, 

solteiro(a), técnico em agropecuária, Endereço: Lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 4.728,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de investigação de paternidade 

c/c alimentos. O requerido e a mãe do autor tiveram um relacionamento 

amoroso de 4 (quatro) anos, estando separados há 07 (sete) anos. Fruto 

desta relação foi o nascimento do autor J.P.S.. A genitora do autor 

promoveu o registro do infante na cidade de Nova Ubiratã-MT, sendo certo 

que não consta em aludido assento de nascimento informação relativa ao 

pai do requerente. O requerido reconhece a paternidade do requerente, no 

entanto se recusa a formalizar o reconhecimento da paternidade a si 

atribuída. Desta feita, com o intento de resguardar direitos fundamentais 

pertencentes ao infante, busca-se a tutela jurisdicional que declare por 

sentença ser o réu pai do autor e como tal preste assistência àquele.

DESPACHO: Vistos.Defiro o pedido de citação da parte executada no 

endereço indicado às fls. 56.Restando inexitosa, cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 28.Após, oportunize a manifestação da parte autora e 
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MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Eu, Yasmin de Fatima Martino Munhos, digitei.

 Sorriso - MT, 12 de novembro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147810 Nr: 2872-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUE - OAB:228603/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22409 Nr: 2630-87.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, 

ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANO DE VILLEMOR 

AMARAL NETO - OAB:109098-A, HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - 

OAB:7691/MT, MÔNICA FONSECA DA COSTA - OAB:137.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO BARBIERI - 

OAB:62540/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, acerca do teor do oficio retro juntado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95066 Nr: 6879-03.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES, para devolução dos autos nº 

6879-03.2012.811.0040, Protocolo 95066, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3803-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES, para devolução dos autos nº 

3803-97.2014.811.0040, Protocolo 111837, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005852-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIO RISIERI GERMINIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005852-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEDIO RISIERI GERMINIANI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. I- Do pedido de Id 16245091 A 

parte autora apresenta pedido de tutela de urgência para o fim de 

suspender a exigibilidade do débito questionado, fundado nos mesmos 

fatos já reportados na inicial, alegando, em síntese, que o débito que 

originou a notificação de protesto extrajudicial é inexigível. Nessa ótica, 

valho-me da mesma fundamentação já lançada na decisão de Id. 

15823296, bem como da regra normativa do art. 167, inciso III, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL quanto à regularidade, em tese, do débito 

cobrado. Isto porque o art. 167, inciso III, Resolução 414/2010 ANEEL 

dispõe que a responsabilidade pelos danos decorrentes de qualquer 

procedimento irregular na unidade consumidora é do usuário/consumidor, 

cabendo a ele, portanto, a responsabilidade pelo pagamento do débito 

apurado, o que torna legítima, em princípio, a cobrança da fatura a título de 

recuperação de consumo, podendo a empresa requerida valer-se dos 

meios legais para promover-lhe a cobrança, inclusive levando o débito a 

protesto. Assim, com base em tais premissas, considerando não restar 

preenchido requisito básico ao deferimento do pedido de tutela de 

urgência, INDEFIRO os pedidos contidos nas alíneas 'a' e 'b' de Id 

16245091 (paginas 18/19). II. Do pedido de Id 16442559 Em relação ao 

pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de 

condicionar o pagamento da fatura impugnada à continuidade do contrato 

de fornecimento de energia elétrica firmado com o requerido, entendo que, 

em juízo de cognição sumária, a notificação de Id 16442561 viola, em tese, 

o disposto no artigo 70, § 4º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Senão vejamos: Art. 70. O 

encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor 

deve ocorrer quando houver: (Redação dada pela REN ANEEL 714 de 

10.05.2016) § 1º Faculta-se à distribuidora o encerramento da relação 

contratual quando ocorrer o decurso do prazo de 2 (dois) ciclos 

completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do 

fornecimento à unidade consumidora, desde que o consumidor seja 

notificado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. (Redação dada 

pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016) § 4º A distribuidora não pode 

condicionar o encerramento da relação contratual à quitação de débitos. 

(Redação dada pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016) Assim, considerando 

que só a fatura impugnada (Id 15761482) está pendente de pagamento, 

conforme se nota dos comprovantes de pagamento das faturas 

constantes de Ids 15761483 e 16442560, o deferimento da tutela de 

urgência pleiteada é medida que se impõe, ressaltando que, se houver 

inadimplemento de mais uma fatura, a concessionária requerida poderá 

encerrar a relação contratual, nos termos do art. 70, § 1º, da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ante ao exposto, com amparo no art. 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida na petição de Id nº 16442559 para tão somente DETERMINAR 

que a empresa requerida ENERGISA MATO GROSSO S/A se abstenha de 

encerrar o contrato de fornecimento de energia elétrica firmado com o 

requerente, relativo à unidade consumidora UC 6/848511-2, em razão do 
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inadimplemento da fatura relativa a recuperação de consumo de Id nº 

15761482, no valor de R$1.018.338,61, até decisão final neste feito ou 

posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao dobro do valor da causa. Intimem-se. 

Cumpra-se, observando-se as deliberações da decisão anterior quanto ao 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006475-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANNA INES PEREIRA LESEUX (EXECUTADO)

MARCELO JOSE LESEUX (EXECUTADO)

NILCE IVONE HAACK (EXECUTADO)

RUDIMAR HAACK (EXECUTADO)

RUDIMAR JUNIOR HAACK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006475-22.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: RUDIMAR JUNIOR 

HAACK, RUDIMAR HAACK, NILCE IVONE HAACK, MARCELO JOSE 

LESEUX, JULIANNA INES PEREIRA LESEUX VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. CITE-SE a parte executada no endereço 

constante da inicial para, entregar a coisa, qual seja 320.100 quilos de 

soja, equivalente a 5.335 sacas de soja de 60 Kg, com as especificações 

descritas na Cédula de Produto Rural objeto da execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Se a parte executada entregar a coisa, lavre-se o termo respectivo e 

intime-se a parte exequente para manifestação a respeito da aceitação e 

interesse no prosseguimento da execução. Não satisfeita à obrigação no 

prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandando de busca e apreensão da coisa, 

nos termos do §2º do artigo 806, do Novo Código de Processo Civil. Para o 

caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 827, do 

Código de Processo Civil. Se requerido, proceda a secretaria a expedição 

de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após 

recolhida a taxa de expedição. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006694-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RUBENS DATSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006694-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILSON RUBENS DATSCH RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte embargante nao comprovou sua hipossuficiência, não juntando 

qualquer documento que indique que não possui condição de assumir as 

despesas processuais, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Lado outro, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais pelos 

embargantes em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias 

com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá, em tese, importar 

no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão por email ao Departamento de 

Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, para 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento, conforme 

Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. Se tempestivo, o que deverá ser 

previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e 

seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à execução; porém, ausentes 

os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe o efeito suspensivo 

almejado. Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do NCPC, para 

atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a verificação dos 

mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada, além da 

garantia da execução por penhora, caução ou depósito, o que não se 

verifica no presente feito. No presente caso, além de a execução 

vinculada ao feito não estar garantida, verifico que não se vislumbra a 

probabilidade do direito invocado, não restando evidente os vícios da 

execução e inexigibilidade do título que a instrui, sendo certo que os 

presentes embargos à execução são fundados na alegação de 

abusividade dos encargos cobrados no contrato bancário em discussão, 

o que demanda dilação probatória. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO EXECUTIVO NEGADO – 

REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme as exigências contidas 

no § 1º, do artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos, dependerá da demonstração concomitante dos 

requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela 

penhora, depósito ou caução suficiente. II -À mingua do preenchimento 

dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida, também nessa 

instância recursal impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora 

agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base" (AI 

108323/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) - 

destaquei. INTIME-SEo exequente para manifestação, nos termos do art. 

920, inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito,em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000016-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEGLAN FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000016-38.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ILDEGLAN FERREIRA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG 1. Intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca da impugnação retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005108-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIANA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005108-94.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA VIANA BORGES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente em Num. 

14404351, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006286-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELVIO TOCOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MENEZES LETREILLE (RÉU)

EDSON RODRIGO LETREILLE (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

 

OFÍCIO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002584-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO HENRIQUE LAZARON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002584-61.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ELIO HENRIQUE LAZARON EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente às 

fls. 14875679 e 14875689, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005854-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002805-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002805-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 11/10/16 (Num. 14571177) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 28/05/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 28/01/19 às 14h00min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003889-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA TEREZINHA WENZEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003889-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRMA TEREZINHA WENZEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 16/03/2018 (Num. 14182896) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/07/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 28/01/18 às 15h para a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002619-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR CANDIOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002619-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WALDENIR CANDIOTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 24/04/17 (Num. 13279789) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/05/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 28/01/19 às 16h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002851-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELAIDE PEREIRA ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 15/01/18 (Num. 13453884) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/05/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 28/01/19 às 17h00min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002602-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002602-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 02/03/16 (Num. 14579041) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/05/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 28/01/19 às 15h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003401-57.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARILENE FATIMA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 
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administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

se deu em 08/08/17 (Num. 13846466) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/02/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Visando comprovar a qualidade 

de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 28/01/2019 

às 16h00min para a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, conforme disposto 

no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte intimar as 

testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002593-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONA ARAUJO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002593-23.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LEONA ARAUJO COSTA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado não apresentou impugnação, homologo os cálculos de Num. 

13305880 e 13305897 e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006281-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CHARCKOSKI BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006281-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCELO CHARCKOSKI BRUM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCELO 

CHARCKOSKI BRUM contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16124014, que 

comprova o recebimento do benefício até 30/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005798-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PESTANA FELIPPE OAB - SP77515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Anderson Candiotto, da 4º 

Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT; Processo nº 

1005798-26.2017.8.11.0040 Marcelo Roberto Sviech,brasileiro, solteiro, 

perito nomeado -Engenheiro Agronômico, RG 1831259-4, inscrito no CPF 

nº 019.586.361-50 e no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia sob 

o nº 1214856675, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência 

esclarecer os seguintes fatos aduzidos: 1. O perito acima identificado 

aceita sua indicação na presente perícia, apresentando a seguir os 

honorários correspondentes: HONORÁRIOS PERICIAIS ESPECIFICAÇÃO 

DO TRABALHO HORAS PREVISTAS Leitura e interpretação do Processo 

12 Pesquisa documental 8 Planejamento dos trabalhos periciais 10 

Exames, diligências e outros procedimentos 8 Pesquisa e exame de livros 

e documentos técnicos 10 Elaboração de mapas 8 Elaboração do laudo 12 

TOTAL 68 2. Considerando que o trabalho terá duração de 68 horas, o 

valor dos honorários periciais será de R$ 20.400,00( vinte mil e 

quatrocentos reais), considerando o valor de R$ 300,00, de acordo com a 

norma IBAPE-MT 2018. 3. Isto posto que 50% dos honorários deverão ser 

depositados antes do início dos trabalhos periciais, sendo os 50% 

restantes após o termino e protocolo dos trabalhos. 4. O valor da presente 
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proposta não cobre eventuais quesitos suplementares(deslocamento, 

alojamento, etc) . Necessitando de quesitos suplementares, o total do valor 

dos honorários supra-mencionados será acrescido no final da perícia. 5. 

Os trabalhos periciais terão início imediato após pagamento dos valores 

supra-citados. 6. Os valores referentes deverão ser depositados da 

seguinte forma: -Instituição: Banco Sicredi -Agência: 0812 -Conta 

corrente: 11946-6 -Titular: Marcelo Roberto Sviech -CPF: 019586361-50

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006280-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CONCEICAO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006280-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEUZA CONCEICAO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por NEUZA 

CONCEIÇÃO SOARES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16156327, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006291-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MONTEIRO HONORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006291-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO MONTEIRO HONORIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação Previdenciária c/c Tutela de 

urgência ajuizada por MARIA DO CARMO MONTEIRO HONORIO contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade rural. Sustenta que iniciou sua labuta rural desde a sua infância, 

junto com seus pais, a qual perdura até os dias atuais. Sustenta, ainda, 

que requereu administrativamente o benefício, porém foi indeferido pelo 

requerido. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

vez que preenche os requisitos exigidos pela Lei n° 8.213/91. O artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. 

Destaco que, não obstante haja início de prova material, esta deve ser 

corroborada por prova testemunhal. Assim, tenho que, ao menos nesta 

fase cognitiva perfunctória, não se pode aferir que a parte autora tenha 

direito à aposentadoria como segurada especial, haja vista a necessidade 

de dilação probatória, motivo pelo qual, nesta quadra processual não há 

como acolher o pedido de tutela antecipada. Portanto, indevida é a 

concessão do benefício vindicado, diante da situação fática apresentada 

e das alegações da requerente, tendo em vista a fragilidade das provas 

acerca do implemento das condições para aposentadoria como segurada 

rural. Depois, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, 

bem como as alegações da própria parte requerente, infere-se que não 

restou comprovado, pelo menos neste momento, o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação a ensejar a concessão do benefício 

pleiteado. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação da tutela só deve ser 

deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A não comprovação do 

atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de 

legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006282-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006282-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO MARQUES FELISBERTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por ANTONIO MARQUES FELISBERTO, em face do INSS, na qual 

requer seja concedido o benefício previdenciário auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando 

a inicial, verifico que, tanto o endereço da parte autora pertence à Lucas 

do Rio Verde/MT, quanto a ação fora endereçada para a referida 

Comarca. O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas 

e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados 

ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006277-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006277-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARI SANTOS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ARI SANTOS DE SOUZA 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16154659 em que 

comprova o recebimento do benefício até 11/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006289-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELIZIA LUCIA ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 246 de 989



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006289-96.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DELIZIA LUCIA ZANATTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c 

tutela de urgência ajuizada por DELISIA LUCIA ZANATTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de 

seu convivente Luiz Zanatta, ocorrido em 13/04/18. Com a inicial juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em que a 

parte autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a 

concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da parte Requerente, nos termos do artigo 74 da 

Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado dos documentos que 

embasam a pretensão, mormente a certidão de óbito de Num. 16169810 

(pg. 12), na qual consta a averbação de união consensual do de cujus 

com a requerente há 06 anos, bem como os comprovantes de endereço 

de Num. 16169810 (pg. 05 e 06) em nome da requerente e do falecido, o 

que comprova, ao menos nesta fase de cognição sumária, que ambos 

residiam no mesmo local, demonstram que a requerente era dependente 

do segurado quando de seu óbito. Do mesmo modo, pelo CNIS de Num. 

16169810 (pg. 07 e 08), verifica-se que o de cujus era segurado do 

requerido, uma vez que recebeu aposentadoria por idade até a data de 

seu óbito. Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado até posterior decisão final da lide. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.
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MARIA APARECIDA VIGOLO VIAPIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006290-81.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA VIGOLO VIAPIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação previdenciária de concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA APARECIDA VIGOLO VIAPIANA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, relata a parte autora que 

iniciou sua labuta rural em 02/05/1969 juntamente com sua família, 

perdurando a 31/12/1989, juntamente com seu esposo na atividade rural, 

quando, posteriormente, mudaram-se para a cidade, passando a contribuir 

facultativamente até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro 

a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

híbrida, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher; II) Cumprimento do 

período de carência. Quanto ao primeiro requisito, é possível divisá-los 

pelo documento constante no Num. 16169831, em que comprova que a 

autora conta com 61 anos de idade. Quanto ao cumprimento do segundo 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta possuir o período de carência necessário à concessão do 

benefício, eis que conta com mais de 2 (dois) anos 3 (três) meses e 6 

(seis) dias de exercício de atividade urbana, aliado aos documentos rurais 

acostados aos autos que demonstram, inicialmente, o exercício de 

atividade rural da requerente pelo período de 20 anos. Por fim, destaco 

que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006270-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES BISPO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006270-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA DAS NEVES BISPO DIAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por MARIA DAS NEVES BISPO DIAS em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 
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qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por idade. Para tanto, relata a parte autora 

que iniciou sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É 

o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da 

aposentadoria por idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos autos, 

verifico que em que pese haver indícios do exercício de atividade rural 

pela parte autora, o mesmo só restará comprovado após a realização da 

instrução probatória, com oitiva de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006146-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006146-10.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDSON LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por EDSON LOPES contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16027673, em que comprova recebimento do beneficio 

até 09/04/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006117-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES POLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006117-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LOURDES POLI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por LOURDES POLI em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Somente há nos autos 

um laudo médico atestando a incapacidade da parte autora por tempo 

indeterminado e apenas um exame, não havendo quaisquer outros 

exames e/ou outros laudos a corroborar o referido laudo, a fim de 

comprovar a incapacidade alegada, a qual somente restará comprovada 

após a realização da perícia judicial. Do exposto, ante a fragilidade das 

provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006126-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARTINS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006126-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CARLOS MARTINS VIANA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

CARLOS MARTINS VIANA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16015264, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/05/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006178-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006178-15.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELMIRA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por ELMIRA DE FÁTIMA OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido 

pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a 

procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme 

verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, 

que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 
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fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não se verifica o período de carência 

necessário para a concessão do benefício pleiteado, isto porque, 

conforme se denota do CNIS de num. 16052591 (pg. 07) a autora 

contribuiu pela ultima vez em 31/12/2016, ou seja, esta a um ano e dez 

meses sem contribuir. Do exposto, ante a fragilidade das provas em fase 

de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006179-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLITA MARIA NIENKOTTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006179-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SOLITA MARIA NIENKOTTER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SOLITA 

MARIA NIENKOTTER contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16052596, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/08/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006180-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006180-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO DE LIMA contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos autos, 

verifico que o autor encontra-se recebendo o beneficio de 

auxílio-acidente, não sendo necessária a tutela jurisdicional, uma vez que 

não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as 
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especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006254-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006254-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RITA LUIZA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por RITA LUIZA DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi cessado pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Somente há nos autos 

um laudo médico ATUAL atestando a incapacidade da parte autora, não 

havendo quaisquer exames e/ou outros laudos a corroborar o referido 

laudo, a fim de comprovar a incapacidade alegada, a qual somente restará 

comprovada após a realização da perícia judicial. Do exposto, ante a 

fragilidade das provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006127-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006127-04.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIA FERREIRA ANTUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTONIA 

FERREIRA ANTUNES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 41772. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

41772. A ação Código Apolo n° 41772 fora julgada em 08/02/12, 

condenando o requerido à concessão da aposentadoria por invalidez à 

parte autora, porém, o mesmo ainda se encontra em análise do TRF1 em 

segunda instância, conforme a própria parte autora informou em sede de 

inicial. Sustenta o autor que a incapacidade anteriormente auferida 

naquele feito, permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe ao 

mesmo requerer, naquele feito, ao relator do recurso interposto, o 

cumprimento da tutela antecipada concedida naquele feito. Posto isso, nos 

termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 41772, 

JULGANDO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, inciso V, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, as quais ficarão suspensas, por força do art. 98, 

§3º, do NCPC. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006198-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006198-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DO SOCORRO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por MARIA DO SOCORRO ALVES em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 
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fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos comprovação do período de 

carência necessário para concessão do benefício pleiteado. Conforme se 

denota no CNIS de num. 16074304, a requerente contribuiu de 2002 a 

2016. Entretanto, após o ano de 2016, só veio a contribuir em 2018 por 

apenas 02 meses. Do exposto, ante a fragilidade das provas em fase de 

cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006276-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FRANCA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006276-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NILSON FRANCA SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por NILSON FRANCA SANTOS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi cessado pela autarquia ré, requerendo 

tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Em que pese os laudos 

médicos carreados ao processo, ao volver os olhos para a CTPS do autor, 

verifico que o mesmo foi admitido em cargo de operador de máquinas em 

22/01/2018 não constando, por outro lado, qualquer outro documento que 

comprove que o autor não esteja trabalhando. Do exposto, ante a 

fragilidade das provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137127 Nr: 9187-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAIDES E VIGOLO LTDA - ME, LIDIANE 

VIGOLO, ANDERSON LUIZ GAIDES, LORENI TEREZINHA DE ALMEIDA 

GAITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GAIDES E VIGOLO LTDA - ME, CNPJ: 

09384933000102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de GAIDES E 

VIGOLO LTDA - ME, LIDIANE VIGOLOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1644/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 13.175,14 - Valor Atualizado: R$ 13.175,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do contrário, caso o 

requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL.Transcorrido o prazo 

sem resposta, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, requerendo o que de direito, 

no prazo de 10 dias.Não indicados bens passíveis de penhora, ou acaso 

não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O 

FEITO PELO PRAZO DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 17 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 144648 Nr: 1207-72.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107734 Nr: 269-48.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEO MACHADO ESTEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95121 Nr: 6949-20.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SACKSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que revendo os autos constatei que o INSS foi devidamente 

intimado da sentença de fls. 109/114 na data de 22/04/2015 mediante 

carga, conforme recibo adiante juntado, razão pela qual encaminho 

novamente os autos ao TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81023 Nr: 6153-97.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAISE & BAISE LTDA, APARECIDO 

GONÇALVES DE JESUS, JEFFERSON EVANDRO BORTOLO, ÁUREA 

MARIA DE MELO BAISE, PATRICIA DE MELO BAISE ROSSATO, MARCELO 

GONÇALVES AMORIM, LUCIEN SIQUEIRA ROCHA BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Vistos/BG.

Nos termos do § 2º do art. 1023 do NCPC, intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114861 Nr: 6247-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105588 Nr: 8674-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIANA GEMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81023 Nr: 6153-97.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAISE & BAISE LTDA, APARECIDO 

GONÇALVES DE JESUS, JEFFERSON EVANDRO BORTOLO, ÁUREA 

MARIA DE MELO BAISE, PATRICIA DE MELO BAISE ROSSATO, MARCELO 

GONÇALVES AMORIM, LUCIEN SIQUEIRA ROCHA BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 (...)Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade 

manejada, reconhecendo a ILEGITIMIDADE PASSIVA dos executados 

DANIELE DE MELO BAISE BARTH, PAULIN BAISE e ANDRÉA C. DE MELO 

BAISE, excluindo-os da lide, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. 

Determino, ainda, a restituição dos valores bloqueados na conta bancária 

da executada Daniele, cujos dados bancários deverão ser por ela 

indicados, no prazo de cinco dias.Condeno a exequente no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 3.000,00, nos 

termos do artigo 85, §§2º e 3º, do NCPC, ante o entendimento consolidado 

do STJ, a saber:AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO 

ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba sucumbencial é cabível 

quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade 

resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. 

Jurisprudência do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ 

– 4ª T. AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP. Rel. Ministro Lázaro 

Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5ª Região), J. 06/02/2018, 

DJe 09/02/2018)Preclusas as vias recursais, anote-se o necessário 

quanto à exclusão dos sócios Andréa, Daniele e Paulin, intimando-se a 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAID SLEIMANN MOHANNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002957-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: SAID SLEIMANN MOHANNA Vistos etc. Ante o pleito de 

Num. 16314835, concedo o prazo de 30 dias para a juntada, pela 

requerente, da certidão de óbito postulada, prazo em que deverá, ainda, 

informar se possui interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção. Às providencias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011271-39.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RODRIGUES TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011271-39.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO EDEMAR DA SILVA 

EXECUTADO: JOAO CARLOS RODRIGUES TAVARES Vistos etc. Intime-se 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Transcorrido o prazo sem manifestação, conclusos. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003263-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VICENTE MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006458-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006458-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): GIOVANA COMEL RÉU: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Diante da manifestação retro, determino 

a redistribuição dos autos à Vara de origem (1ª Vara Cível), 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Às providencias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUZENIRA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010236-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LAUZENIRA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos 

etc. Sobre o pleito retro, manifeste-se o exequente. Havendo 

concordância, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Às providencias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES AMARO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003195-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EUCLIDES AMARO 

GUIMARAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte requerida para que junte aos 

autos, no prazo de 15 dias, o laudo da vistoria completa da medição em 

campo que sustenta ter realizado na residência da reclamante. Após, 

conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIWTON ROBERTO BATISTA (REQUERIDO)

THAISMARA MARCOSSI SUFIATTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003097-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

REQUERIDO: NIWTON ROBERTO BATISTA, THAISMARA MARCOSSI 

SUFIATTE Vistos etc. Em que pese o Oficial de Justiça tenha certificado 

que citou os requeridos na pessoa de Ivanir Sofiatti, fato é que referida 

pessoa informou que não possui informações acerca do requerido 

Newton Roberto Batista, razão pela qual, inaplicável, quanto a ele, o 

Enunciado 05 do FONAJE. Sendo assim, intime-se o reclamante para que 

informe se possui intesse no prosseguimento do feito quanto ao referido 

reclamado, sendo que, acaso positivo, deverá indicar o endereço em que 

o mesmo poderá ser localizado. Havendo a indicação do endereço, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, citando/intimando o 

reclamante e o reclamado Newton. Não havendo interesse no 

prosseguimento do feito quanto ao referido reclamado, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. CHAMO O 

FEITO À ORDEM. Isso porque, conforme se vê do despacho de Num. 

15673447, a audiência anteriormente designada para 07/11/2018 foi 

redesignada para 28/11/2018, às 08h45min. Sendo assim, revogo a 

sentença proferida nos autos e determino a intimação das partes para 

comparecimento à audiência aprazada para 28/11/2018. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001152-36.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: GILSENILDO ALVES DOS SANTOS Vistos etc. 

Diante da ausência do executado na audiência aprazada no feito, 

intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002788-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002788-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALFREDO MANOEL PENA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte as faturas dos 

meses 04, 05 e 06 do ano de 2015, eis que excessivas, pois não refletem 

o real consumo da residência, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos 

com a readequação dos valores, bem como indenização por danos 

morais. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 

Com efeito, a parte reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de energia nas faturas correspondentes aos meses de 04, 05 e 

06/2015, nos valores de R$1911,65, R$1.841,14 e R$935,85, assegurando 

que tais valores fogem ao consumo mensal médio da residência, 

asseverando, inclusive, que após a troca do medidor houve a diminuição 

do valor das faturas. A reclamada, por sua vez, afirma que não houve 

falha na prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o 

consumo real. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente 

no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pela reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado no relatório de 

consumo do cliente no Num. 16335051. Desta feita, constatada a elevação 

abrupta de consumo mensal de energia nos meses impugnados, sem 

qualquer justificativa, deve ser assegurado ao consumidor o pagamento 

das faturas devidas com base no seu consumo médio. Da simples 

comparação do consumo mensal da parte reclamante, vê-se que a 

cobrança é indevida, razão pela qual o excesso deve ser restituído, 

devendo o consumidor arcar tão somente com o montante relativo à média 

de consumo dos meses anteriores. Sobre o tema: “ APELAÇÃO CÍVEL - 

EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR 

EXCEDENTE EM DOBRO COM BASE NA MÉDIA DOS TRÊS MESES 

ANTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MORAL E 

MATERIAL NÁO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

ausência de provas quanto ao efetivo consumo, aliada à comprovação de 

que a fatura baseada em consumo muito maior do que a média dos meses 

anteriores enseja a restituição em dobro do valor excedente. (grifei) (...)”. 

(TJMT. AC. 0000067-47.2017.8.11.0014, Segunda Câmara De Direito 

Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 15/08/2018, DJE 21/08/2018) 

Acerca da cobrança indevida de valores, o CDC é taxativo ao dispor em 

seu artigo 42, que: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito 

à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável". Diante disto, e considerando que há prova de 

quitação da fatura cobrada em valor exorbitante, referente ao mês 

06/2015, cuja origem do aumento não ficou demonstrada, restituir em 

dobro o valor excedente, é medida que se impõe. Quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência 

de indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: “RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações 

posteriores nos órgãos de restrição de crédito – conforme Num. 

13402638, p. 09. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR a inexistência dos débitos correspondentes aos meses de 04, 

05 e 06/2015, nos valores de R$1911,65, R$1.841,14 e R$935,85, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de novas faturas, 

com o consumo médio registrado nos meses anteriores, descontando-se 

de referidas faturas, o valor pago a maior referente à fatura do mês 

06/2015, em dobro; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005258-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA CONCEICAO TESKE LAZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA OAB - MT23152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de RETIFICAR a citação/intimação de Id. 15524450, no 

sentido de INTIMAR a parte RECLAMADA de que a audiência de 

conciliação fora designada para o dia 12 de DEZEMBRO do ano de 2018, 

às 15h10min. Cientificando-a de que o não comparecimento à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante no termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003915-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA ELENICE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003915-44.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILZA DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001570-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARNILZA DUARTE FERREIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 14h20min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILZA DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1001570-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ARNILZA DUARTE FERREIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de 

dezembro 2018, às 14h20min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002371-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BALDUI 

DAL PRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 15h00min. Intimem-se as partes 

para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002705-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL PONCIANO DUARTE 

REQUERIDO: MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 

2018, às 15h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 
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nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1002705-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAFAEL PONCIANO DUARTE REQUERIDO: MARCO ANTONIO KRAEMER 

WENZEL - EPP Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 15h20min. Intimem-se as partes 

para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1002705-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAFAEL PONCIANO DUARTE REQUERIDO: MARCO ANTONIO KRAEMER 

WENZEL - EPP Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 15h20min. Intimem-se as partes 

para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES OAB - MT0017937A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1000167-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULINE 

PACHECO TURATTI REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS 

NOGUEIRA Vistos etc. Diante dos argumentos expostos na petição retro, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001453-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANEIVA SOUZA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Processo: 1001453-80.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: A M 

COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME EXECUTADO: IRANEIVA 

SOUZA GOMES DA SILVA Vistos etc. A parte reclamante saiu 

devidamente intimada da audiência para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 

15032213), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 02 (dois) meses a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Cancelo a audiência de conciliação designada nos autos. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

HELIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001586-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

REQUERIDO: ANA MARIA DA SILVA, HELIO PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada 

possui uma dívida no valor de R$7.400,00, representada por um cheque, o 

qual fora devolvido por ausência de provisão de fundos. O reclamado 

Helio Pereira da Silva, devidamente citado, não compareceu a audiência de 

conciliação. Mesmo intimada, a parte autora não indicou o endereço da 

reclamada Ana Maria da Silva. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que a parte autora não indicou o endereço da reclamada 

Ana Maria da Silva, julgo extinto o feito em relação a ela, nos termos do 

art. 485, VI, do NCPC. No mais, DECRETO a REVELIA do reclamado Helio, 

eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de citado e 

intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros 

os fatos alegados no pedido inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR apenas o reclamado 

HELIO PEREIRA DA SILVA a pagar à reclamante o valor de R$7.400,00, 

devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque e com juros 

legais a partir da primeira apresentação, nos termos do entendimento 

pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR PEREIRA LEAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente 

que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004211-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISOM RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITO BORTOLOMEDI (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1004211-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAISOM 

RAMOS REQUERIDO: CLEITO BORTOLOMEDI Vistos etc. Diante dos 

argumentos expostos na petição retro, redesigno a audiência de instrução 

e julgamento o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h20min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005269-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONN EDER DANTAS DE ABREU (EXECUTADO)

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005269-70.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: EULER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JHONN EDER DANTAS DE ABREU Vistos etc. Em que pese a manifestação 

do exequente no Num. 16531787, fato é que o mesmo sequer indicou qual 

instituição bancária pretende ser oficiado. Ademais, a simples expedição 

de certidão negativa pela Transportadora Santa Cecília indicará que a 

mesma não faz mais parte no polo passivo da presente demanda. Desta 

forma, indefiro o pleito retro. No mais, cumpra-se a parte final da decisão 

retro. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011475-59.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011475-59.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: ANDERSON LUIZ GAIDES 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que já houve, pelo exequente, o depósito do valor da condenação 

(Num. 859013), estando pendente, tão somente, a execução das 

astreintes. Assim, após preclusão, proceda-se com o levantamento do 

valor depositado nos autos à exequente, expedindo-se a certidão para 

habilitação de crédito tão somente quanto as astreintes. Após, 

arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002949-81.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000885-98.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006736-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUCIA BRUSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006736-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 22 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 14:50HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))
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RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. CHAMO O FEITO À ORDEM. Isso porque, conforme se vê do 

despacho de Num. 15673447, a audiência anteriormente designada para 

07/11/2018 foi redesignada para 28/11/2018, às 08h45min. Sendo assim, 

revogo a sentença proferida nos autos e determino a intimação das partes 

para comparecimento à audiência aprazada para 28/11/2018. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. CHAMO O FEITO À ORDEM. Isso porque, conforme se vê do 

despacho de Num. 15673447, a audiência anteriormente designada para 

07/11/2018 foi redesignada para 28/11/2018, às 08h45min. Sendo assim, 

revogo a sentença proferida nos autos e determino a intimação das partes 

para comparecimento à audiência aprazada para 28/11/2018. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002192-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MENDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002192-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA 

MENDES DE QUEIROZ REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro de 

2018, às 16h. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002192-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MENDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002192-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA 

MENDES DE QUEIROZ REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro de 

2018, às 16h. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006748-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRITTY BORGES MINGOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006748-98.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 22 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 13:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004446-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1004446-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO 

PAULO VIEIRA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro de 

2018, às 16h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1002189-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ROSANGELA MARIA FERREIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 15h40min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1002396-97.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16490411, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 2711-31.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2711-31.2007.811.0040- CÓD. APOLO : 39888

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar NOS AUTOS sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 14 de novembro de 

2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 23541 Nr: 1310-41.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1310-41.2000.811.0040- CÓD. APOLO : 23541

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 10(dez) dias se 

manifestar a respeito do pleito de folhas 187 e 191, podendo, para impedir 

a análise do mesmo, apresentar proposta concreta e plausível para a 

solução da demanda, inclusive efetuando depósito de parcela inicial para a 

definitiva solução da demanda. Sorriso/MT, 14 de novembro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINEI MESADRI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006528-03.2018.8.11.0040. INTERESSADO: JULINEI MESADRI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de emissão de 

boletos, a maior, pela reclamada, das mensalidades devidas pelo 

reclamante, o qual possui desconto de 50% ofertado pela própria 

instituição e 10%, em razão de ser conveniado com a CDL. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da cobrança, a maior, da 

mensalidade devida pelo autor. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que a 

requerida cumpra com os convênios firmados, ou seja, descontando os 

60% sobre a mensalidade do autor, de forma correta, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa por descumprimento, que fixo 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002621-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIDOTTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMIR ANTONIO MARCHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GILBERTO VIDOTTE 

Executado: CLAUDIMIR ANTONIO MARCHETTI Número do Processo: 

1002621-20.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 
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MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011717-18.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO UILSON CUNHA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011717-18.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: RICARDO UILSON CUNHA DE 

MIRANDA EXECUTADO: ADEMIR LIMA DOS SANTOS Vistos etc. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte executada logrou êxito em 

comprovar que os valores bloqueados em sua conta bancária são 

decorrentes de proventos de aposentadoria, eis que correspondente 

exatamente ao valor recebido do INSS no dia 07/08/2018, mesma data do 

bloqueio judicial (Num. 14897736). Portanto, indene de dúvidas que os 

valores constritos possuem natureza de proventos de aposentadoria e 

como tais são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do NCPC, 

cujos valores não atingiram o patamar exigido para extirpar a 

impenhorabilidade, previsto no §2º do artigo 833 do NCPC, qual seja: 50 

salários mínimos mensais. Feitas tais considerações, de rigor a declaração 

da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da 

parte executada. Posto isso, nos termos do artigo 833, inciso IV, 

DECLARO A IMPENHORABILIDADE dos valores penhorados no Num. 

14614867, determinando sua liberação, tão logo preclusas as vias 

recursais, em favor da executada. No mais, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006657-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SOBRAL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA BUZIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006657-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE WILSON SOBRAL DE 

SOUSA REQUERIDO: LUCIA BUZIN Vistos etc. Compulsando a inicial 

verifica-se que a ação foi distribuída erroneamente a esta Vara, eis que 

endereçada a Vara Cível. Ademais, segundo dispõe o §2º do art. 3º da Lei 

n. 9.099/95. § 2º “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 

Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 

estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. Posto 

isso, determino a redistribuição do feito à uma das varas cíveis desta 

Comarca para instrução e julgamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011424-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEY DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011424-72.2015.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

dos valores parciais depositados nos autos à conta bancária indicada pelo 

exequente. Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento do valor remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006672-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE MARANGONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA Executado: ANALICE MARANGONI Número do 

Processo: 1006672-74.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 
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no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006640-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOZA E SALES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON CHEROBIN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: BARBOZA E SALES 

LTDA - ME Executado: CLEITON CHEROBIN DE OLIVEIRA Número do 

Processo: 1006640-69.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002371-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BALDUI DAL PRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 11 de 

dezembro 2018, às 15h00min. Intimem-se as partes para comparecimento 

à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES OAB - MT0017937A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000167-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULINE PACHECO TURATTI 

REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA Vistos etc. 

Diante dos argumentos expostos na petição retro, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h00min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002192-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MENDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002192-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MENDES DE QUEIROZ 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 11 de dezembro de 2018, às 16h. Intimem-se 

as partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão 

arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 
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providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004446-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004446-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO VIEIRA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 11 de dezembro de 2018, às 16h20min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002189-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSANGELA MARIA 

FERREIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 11 de dezembro de 2018, às 

15h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011318-13.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011318-13.2015.8.11.0040. REQUERENTE: WALTER PINESSO 

REQUERIDO: LEODETE MARIA RUFATTO Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias, apresentar demonstrativo atualizado do 

débito. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006740-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006740-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WELSON RIBEIRO SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006726-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI BRUSCO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006726-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIANI BRUSCO MENDONCA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de negativação 

indevida, eis que o débito inscrito estaria quitado, consoante de 

comprovante de pagamento de Num. 16564325. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por 

outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO(A))

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011249-78.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: DARIO PEREIRA DOMINGOS 

EXECUTADO: RICARDO ALEXANDRE DE PADUA Vistos etc. Certifique o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Após, expeça-se o 

competente mandado de intimação/remoção de restituição dos veículos de 

propriedade do executado que se encontram em poder da parte 

exequente, nos termos da decisão de Num. 15752326, devendo o Sr. 

Oficial de justiça proceder com a elaboração de laudo de constatação dos 

veículos anteriormente à remoção e, após, com a entrega à parte 

executada, sendo o veículo Hyundai, Santa Fé à Sra. Magda Mariani 

Pastro, nos termos requeridos no Num. 16455003. Às providencias.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004211-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISOM RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITO BORTOLOMEDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004211-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAISOM RAMOS 

REQUERIDO: CLEITO BORTOLOMEDI Vistos etc. Diante dos argumentos 

expostos na petição retro, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h20min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUDWIG OAB - SC39924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LARIO ETGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000282-59.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDVINO PEREIRA REQUERIDO: 

EDSON LARIO ETGES Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da sentença prolatada, sob a alegação de contradição, visto que a 

fundamentação da sentença apontou para a procedência dos pedidos 

iniciais, porém no dispositivo constou o contrário (Num. 14793931). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, LHES DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, verifica-se a contradição do dispositivo da 

sentença com a sua fundamentação, a qual está consentânea com a 

prova produzida nos autos. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e 

lhes DOU PROVIMENTO, alterando o dispositivo da sentença, o qual 

passará a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC, para desconstituir a penhora efetivada em face do veículo 

Marca/Modelo: M.BENZ/LA 1113, placa BTS4712”, mantendo, no mais, a 

sentença tal como lançada. Por fim, preclusas as vias recursais, 

proceda-se com o necessário para baixa da restrição RENAJUD, 

arquivando-se, na sequencia. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006748-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRITTY BORGES MINGOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006748-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

emissão de boletos indevidos pela reclamada, das mensalidades devidas 

pelo reclamante, o qual possui financiamento pelo FIES de 100% do valor 

da mensalidade. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006752-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006752-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO LUIS SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c 

art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010765-68.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FABIANI DE MOURA STRAPAZZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010765-68.2012.8.11.0040 Exequente: LAIZA FABIANI DE MOURA 

STRAPAZZON Executado: TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON Vistos 

etc. Ante o decurso do prazo para manifestação do executado (Num. 

15772968), proceda-se, neste ato, com o necessário para levantamento 

do montante em favor da reclamante, consoante alvará em anexo. No 

mais, INDEFIRO a pesquisa de veículos existentes em nome do reclamado 

via RENAJUD, visto que tal diligência já foi implementada, existindo, 

inclusive, veículo bloqueado (Num. 6724072), consoante já indicado na 

decisão de Num. 15175435, estando na pendência de indicação, pelo 

exequente, da localização do veículo para perfectibilização da avaliação e 

intimação, o que deverá ser realizado, no prazo de cinco dias. Indicada a 

localização do veículo em questão, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutífera a penhora, 

intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000733-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000733-50.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIA ELUIZA LINHARES 

FRAGA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Sobre o depósito realizado 

pela reclamada (Num. 16402242), diga o exequente em cinco dias, sob 

pena de anuência tácita e extinção dos autos pelo pagamento. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002634-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002634-19.2018.8.11.0040 Reclamante: ROBSON PEREIRA DA SILVA 

Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, eis que não juntou comprovante das alegações 

trazidas pelo seu procurador em audiência de que não reside mais nesta 

Comarca, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, 

com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002644-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE BRANDT MADALOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO LEAL ANTUNES 92396070134 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002644-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SUELLEN CAROLINE BRANDT 

MADALOZZO REQUERIDO: CARLOS FRANCISCO LEAL ANTUNES 

92396070134 Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais em que sustenta o descumprimento contratual, por parte da 

reclamada, eis que não cumpriu com o contratado de fornecer DJ tocando 

até o final da festa de seu casamento. O reclamado, devidamente citado, 

não compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. No mais, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Da mesma forma, considerando que houve 

descumprimento contratual por parte da requerida quanto ao fornecimento 

do DJ até o final da festa; considerando que a festa de casamento é uma 

solenidade única e própria, a qual, em tese, não pode ser repetida; 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002765-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MATTIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Reclamado: SERGIO MATTIA Processo nº. 

1002765-91.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006369-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RUTH HUBNER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA RUTH HUBNER OAB - RS52740 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE BOZIO VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MONICA RUTH 

HUBNER Reclamado: ELAINE BOZIO VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI - ME 

Processo nº. 1006369-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Cancelo a audiência 

designada neste feito. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 

55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das partes 

(CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: PAULO VICTOR 

MAIA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Processo nº. 1000858-81.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001214-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EILANE DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EILANE DA 

SILVA COUTO Reclamado: AGUAS DE SORRISO S.A. Processo nº. 

1001214-13.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cris (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARIA DAS 

GRACAS SOUSA CONCEICAO Reclamado: Cris Processo nº. 

1002581-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENO HENRIQUE KREIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALDENO 

HENRIQUE KREIN Reclamado: OI MOVEL S.A Processo nº. 

1002945-10.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001547-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001547-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEANE ALVES DE 

ALENCAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004064-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON PAIVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004064-40.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: CLEBISON PAIVA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001997-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LOPES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001997-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZA LOPES NASCIMENTO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001453-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANEIVA SOUZA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001453-80.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: A M COMERCIO DE ARTIGOS 

OPTICOS LTDA - ME EXECUTADO: IRANEIVA SOUZA GOMES DA SILVA 

Vistos etc. A parte reclamante saiu devidamente intimada da audiência 

para indicar o endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção do feito (Num. 15032213), contudo, quedou-se inerte, 

deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o 

seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional 

efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se desinteressou pelo 

prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 02 (dois) meses a 

última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Cancelo a 

audiência de conciliação designada nos autos. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002955-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FIDELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002955-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: ALESSANDRO FIDELIS Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$14.000,45, representada por prestação de serviços para reclamada. 

A reclamada, devidamente citada, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA do reclamado, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelos documentos 

juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$14.000,45, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir 

do vencimento estampado nas ordens de serviço estampadas na inicial. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011220-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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RUCIELLI MARASCA (REQUERENTE)

RODRIGO FROHLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011220-28.2015.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO FROHLICH, 

RUCIELLI MARASCA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TORREZAN SANCHES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYSA FARIAS CEDRO OAB - RJ210302 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000084-85.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ALESSANDRA TORREZAN 

SANCHES EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DE SOUSA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006425-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EUDES DE SOUSA FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006461-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO GOMES FELIPE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000229-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DUARTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003300-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GUILHERME DUARTE SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006421-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006421-90.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada 

a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002788-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002788-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALFREDO MANOEL PENA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte as faturas dos 

meses 04, 05 e 06 do ano de 2015, eis que excessivas, pois não refletem 

o real consumo da residência, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos 

com a readequação dos valores, bem como indenização por danos 

morais. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 

Com efeito, a parte reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de energia nas faturas correspondentes aos meses de 04, 05 e 

06/2015, nos valores de R$1911,65, R$1.841,14 e R$935,85, assegurando 

que tais valores fogem ao consumo mensal médio da residência, 

asseverando, inclusive, que após a troca do medidor houve a diminuição 

do valor das faturas. A reclamada, por sua vez, afirma que não houve 

falha na prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o 

consumo real. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente 

no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pela reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado no relatório de 

consumo do cliente no Num. 16335051. Desta feita, constatada a elevação 

abrupta de consumo mensal de energia nos meses impugnados, sem 

qualquer justificativa, deve ser assegurado ao consumidor o pagamento 

das faturas devidas com base no seu consumo médio. Da simples 

comparação do consumo mensal da parte reclamante, vê-se que a 

cobrança é indevida, razão pela qual o excesso deve ser restituído, 

devendo o consumidor arcar tão somente com o montante relativo à média 

de consumo dos meses anteriores. Sobre o tema: “ APELAÇÃO CÍVEL - 

EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR 

EXCEDENTE EM DOBRO COM BASE NA MÉDIA DOS TRÊS MESES 

ANTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MORAL E 

MATERIAL NÁO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

ausência de provas quanto ao efetivo consumo, aliada à comprovação de 

que a fatura baseada em consumo muito maior do que a média dos meses 

anteriores enseja a restituição em dobro do valor excedente. (grifei) (...)”. 

(TJMT. AC. 0000067-47.2017.8.11.0014, Segunda Câmara De Direito 

Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 15/08/2018, DJE 21/08/2018) 

Acerca da cobrança indevida de valores, o CDC é taxativo ao dispor em 

seu artigo 42, que: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito 

à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável". Diante disto, e considerando que há prova de 

quitação da fatura cobrada em valor exorbitante, referente ao mês 

06/2015, cuja origem do aumento não ficou demonstrada, restituir em 

dobro o valor excedente, é medida que se impõe. Quanto aos danos 

morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência 

de indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: “RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações 

posteriores nos órgãos de restrição de crédito – conforme Num. 

13402638, p. 09. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR a inexistência dos débitos correspondentes aos meses de 04, 

05 e 06/2015, nos valores de R$1911,65, R$1.841,14 e R$935,85, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de novas faturas, 

com o consumo médio registrado nos meses anteriores, descontando-se 

de referidas faturas, o valor pago a maior referente à fatura do mês 

06/2015, em dobro; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002948-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002948-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: JUNIOR CESAR DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, pretendendo a parte autora a condenação do requerido ao 

valor de R$4.500,69, referente ao extrato de venda n. 35598, firmado em 

20/08/2014, com vencimento em 21/03/2014. O reclamado apresentou 

contestação, alegando a inexistência da dívida, sustentando que não há 

qualquer assinatura no extrato de venda juntado na inicial. Apresentou, 

ainda, pedido contraposto, requerendo a condenação da reclamante em 

danos morais pela cobrança indevida. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o 

extrato de venda indicado no Num. 13518136, não consta a assinatura do 

reclamado, tendo este, em contestação, negado a existência da dívida. Do 

mesmo modo, não há a juntada, pela parte autora, do comprovante da 

entrega da mercadoria para a reclamada, sendo, portanto, inexigível o 

débito constante no referido extrato de venda. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NOTAS FISCAIS DE COMPRA 

E VENDA DE PRODUTOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, 

DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO EVIDENCIADA EM AÇÃO 

DIVERSA – TESE RECHAÇADA – NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DE 

RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO DESCONSIDERADO NO 

CÔMPUTO DO DÉBITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) .A incumbência de provar a efetiva 

entrega das mercadorias é de parte que se diz credora, pois foi ela a 

emitente dos títulos (grifei) e, portanto, devem ser excluídas do cômputo 

da dívida as notas fiscais que não constam assinatura no campo de 

recebimento.” (TJMT. Terceira Câmara de Direito Privado, Ap 71015/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 06/09/2017, DJE 14/09/2017) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA - TÍTULO 

CAMBIÁRIO - ACEITE - ENTREGA DO PRODUTO - INEXISTÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA 

DO TÍTULO - EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A duplicata constitui título de crédito causal, 

exigindo-se, quando de sua emissão, a existência de negócio jurídico 

subjacente ao qual o título esteja vinculado, indispensável à cobrança da 

cambial prova de prestação de serviço ou entrega da mercadoria”. (grifei) 

(TJMT. Segunda Câmara de Direito Privado, Ap 54887/2014, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, J. 21/10/2015, Publicado no DJE 

28/10/2015) Portanto, não tendo sido demonstrado, pela reclamante, a 

prova da prestação do serviço/entrega da mercadoria, improcedentes são 

os pedidos iniciais. Quanto ao pedido contraposto, também não merece 

acolhimento, eis que não demonstrado, pelo reclamado, que houve ofensa 

aos direitos da personalidade, com a negativação e/ou protesto indevidos 

de seu nome. Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial e o pedido contraposto. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000003-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000003-39.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE INACIO ROCHA FILHO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES BUSATTA (REQUERENTE)

EDUARDO DE MORAES LAGEMANN (REQUERENTE)

PAULO LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003761-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO DE MORAES 

LAGEMANN, JANAINA SOARES BUSATTA, PAULO LAGEMANN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANI ELIS GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NOGUEIRA OAB - SP309731 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010511-27.2014.8.11.0040. REQUERENTE: GLEICIANI ELIS GRAMKOW 

REQUERIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Vistos 

etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001887-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO TITO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Processo: 1001887-06.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP EXECUTADO: 

LAUDELINO TITO CARDOSO DE OLIVEIRA Vistos etc. Oportunizo a 

juntada, pelo postulante, de certidão de óbito, no prazo de 30 dias, 
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requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002566-40.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado sustenta que não há que 

se falar em execução de astreintes. Instada a se manifestar a reclamante 

rechaçou as alegações do executado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, não assiste razão ao reclamado. Isso porque, embora o 

reclamado tenha sido intimado da decisão liminar em 07/11/2016 (Num. 

3650550), descumpriu a mesma por duas vezes, em 29/12/2016 e em 

21/03/2017 (Nums. 4852492 e 5585943), suspendendo o fornecimento de 

água na residência do autor. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo executado. Porém, estando 

flagrante que o valor executado a título de astreintes é excessivo, o qual 

se refere exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada, 

REDUZO o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de 

fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$3.000,00 (três mil reais), visando 

evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. Sobre a redução da multa, 

vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do 

montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total 

descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa 

cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 

1492947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1268410/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Assim, 

após preclusão, proceda-se com o levantamento do valor da condenação, 

bem como da multa acima fixada, em favor do exequente, restituindo-se o 

remanescente ao executado. Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003806-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO GOMES MARCONDES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003806-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: TERCIO GOMES MARCONDES - ME Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010470-60.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAKAYUKI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAITON CRISTIANO JOHANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010470-60.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: RODRIGO TAKAYUKI 

ICHIKAWA EXECUTADO: NAITON CRISTIANO JOHANN Vistos etc. Em que 

pese o pedido de suspensão do feito, fato é que a suspensão prevista 

nos arts. 313 e 921, ambos do NCPC não se coaduna com o princípio da 

celeridade que norteia os Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 

9.099/95. Sendo assim, não havendo a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados, resta inviabilizada a prestação jurisdicional 

efetiva neste feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC c/c art. 53, §4º, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003251-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JULIO CESAR DE 

OLIVEIRA ALMEIDA Reclamado: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. e outros Processo nº. 

1003251-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005483-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005483-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JESSICA GUALBERTO DOS 
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SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Num. 16173956) e considerando 

que já houve o cumprimento do acordo, com supedâneo no art. 487, III, “b”; 

c/c art. art. 924, inciso II, ambos do NCPC, resolvo o mérito, julgando 

extinta a presente execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002648-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FRANCIELLY DA SILVA ROGOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: S DESIGN 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: BRUNA 

F R A N C I E L L Y  D A  S I L V A  R O G O S K I  P r o c e s s o  n º . 

1002648-03.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIANE PEREIRA PEZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEKYING RAMOS LING OAB - PR47349 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE DA CRUZ OAB - PR35241 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JENIANE PEREIRA 

PEZZINI Reclamado: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, 

CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA Processo nº. 1003319-26.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006618-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006618-45.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLEI XAVIER REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do 

débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000394-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER DE PAULA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (REQUERENTE)

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004037-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDRO ROSSI SILVA, 

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

TRABALHO VALE DO TELES PIRES, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos e 

etc. Trata-se de reclamação em que se pleiteiam danos morais, 

sustentando que a requerida COOPERVALE, a qual presta serviços para o 

Município de Sorriso, começou, de forma irregular, a promover a limpeza 

da calçada pública, a partir das 04 horas, de segunda a domingo, 

utilizando equipamentos com volumes sonoros, perturbando o sossego 

dos autores, impossibilitando de dormirem até o início da manhã. É o 

sucinto relatório, até porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 

n.º 9099/95. Decido. Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade 

passiva do Município de Sorriso, a mesma se confunde com o mérito, a 

qual será analisada oportunamente. Quanto ao requerido COOPERVALE, 

considerando que mesmo citado, não contestou a demanda, decreto-lhe a 

revelia, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

Outrossim, a prova das alegações da inicial encontra-se demonstrada 

pelos vídeos juntados à inicial, nos quais é possível constatar o ruído 
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causado pelo equipamento utilizado pelo preposto da primeira requerida, 

bem como que o mesmo chega a atingir 63 dB, medido da sacada do 

apartamento dos autores. Como bem pontuou a parte autora na inicial, há 

Lei Municipal (n. 32/2005), que disciplina as normas de posturas e 

implantações de atividades urbanas, prevendo, em seu art. 126, §2º, que “ 

é proibido executar qualquer atividade que produza ruído, antes das seis 

horas (grifei) e depois das vinte horas nas proximidades de hospitais, 

sanatórios, asilos, escolas e áreas habitacionais (grifei)”. Do mesmo 

modo, a Resolução n. 01/90 do CONAMA, dispõe em seu inciso II, que “são 

prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os 

ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma 

NBR-10.151”. A NBR 10.151, prevê, na Tabela 1, o nível de critério de 

avaliação NCA para ambientes externos em dB, in verbis: In casu, 

constata-se que o nível de dB chegou a atingir 63 dB, mesmo medidos 

distantemente do local em que estava sendo utilizado o equipamento de 

limpeza pelo preposto da primeira requerida, demonstrando, desta forma, a 

ocorrência de poluição sonora. Sobre a reparação por danos morais em 

casos como tais, vejamos o entendimento jurisprudencial: “CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BOATE). 

EXCESSO DE RUÍDO PRODUZIDO EM HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. 

PROCEDÊNCIA. APELO RARO FUNDADO NO DISSENSO INTERPRETATIVO. 

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE 

DE REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. O 

Tribunal local, com base no acervo fático-probatório dos autos, 

reconheceu a existência do ato ilícito indenizável, fixando a verba 

reparatória em conformidade com os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. A reforma de tal entendimento demanda reexame dos 

fatos da causa, atraindo o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 2. Não é 

possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência 

jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na 

interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7, do STJ também se aplica 

aos recursos especiais interpostos pela alínea c, do permissivo 

constitucional (AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO, 

Desembargador Convocado do TJ/BA, DJe 30/6/2010). 3. Não sendo a 

linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado 

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios 

termos. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ. 3ª T. AgRg no AgRg no 

AREsp 572.368/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, J. 18/08/2015, DJe 

28/08/2015) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS – MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA CRITÉRIOS 

VALORATIVOS - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO.A 

responsabilidade civil em casos como o presente depende da 

demonstração de uma conduta do agente a quem se imputa a 

responsabilidade (fato), do dano, bem como do nexo causal entre 

ambos.A emissão de ruídos sonoros excessivos, capazes de perturbar o 

sossego e o descanso, enseja reparação dos danos morais”. (TJMT. 

Segunda Câmara de Direito Privado, Ap 53922/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, J. 20/08/2014, DJE 26/08/2014) Já no tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$2.000,00 para cada autor, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Quanto a 

responsabilidade do Município de Sorriso, a mesma é subsidiaria, na 

medida em que houve a delegação do serviço público e contratação da 

requerida COOPERVALE por meio de Pregão Presencial (Num. 15190526), 

ficando esta, na forma do §6º do art. 37 da CF, responsável pelos danos 

que seus agentes causarem a terceiros. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS 

MATERIAIS CAUSADOS POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. 

ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO E 

SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. 1. O acórdão recorrido encontra em 

consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual nos casos 

de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há 

responsabilidade objetiva do notário, nos termos do art. 22 da Lei 

8.935/1994, e apenas subsidiária do ente estatal. (grifei) (...)” (STJ. 1ª T. 

AgRg no REsp 1377074/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 

16/02/2016, DJe 23/02/2016) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para confirmar a liminar concedida no 

Num. 14325998 e, CONDENAR a reclamada COOPERVALE e, 

subsidiariamente, o reclamado MUNICÍPIO DE SORRISO, a pagar à cada 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

devidamente atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, não havendo novos 

requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SARLENE LIMA COSTA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003011-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SARLENE LIMA COSTA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c danos morais por negativação indevida. A parte 

reclamada apresentou contestação no Num. 16408238, reconhecendo a 

inexistência da dívida pela requerente, aduzindo que o débito em aberto já 

se encontra devidamente baixado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Prefacialmente, quanto à inexistência do débito, verifico que não há 

necessidade de dilação probatória, com oitivas de testemunhas e 

depoimento pessoal, no presente feito, eis que aplica-se ao caso o 

disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do NCPC. Compulsando a 

contestação, verifica-se que a parte reclamada reconheceu a inexistência 

do valor do débito impugnado pela parte reclamante, tanto que procedeu 

com o cancelamento do mesmo, bem como da negativação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê no Num. 16408598. 

Quanto aos danos morais, considerando a negativação do nome da autora 

por dívida inexistente, imperioso o acolhimento do pedido de danos morais 

constante na inicial. Deste modo, considerando o período em que o nome 

da autora permaneceu negativado; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 2.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, mormente em razão da existência de 

anotações posteriores, conforme se vê no Num. 16408598, p. 02, bem 

como pela exclusão espontânea da reclamada. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, a fim de declarar a inexistência dos 

débitos discutidos na inicial, bem como CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001738-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANDIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THISSIANI DUARTE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARIA JANDIRA 

DE SOUZA Reclamado: THISSIANI DUARTE SILVA Processo nº. 

1001738-10.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com o levantamento do valor penhorado nos autos à 

exequente. Na sequência, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002671-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE CALGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002671-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ODETE CALGARO 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em DANOS 

MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, sob a 

alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida que não lhe pertence, no valor de R$ 198,78, eis que 

nega a assinatura do contrato de n.º 00003006211. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não 

se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da relação jurídica 

entre as partes, bem como a validade do débito ora apontado em nome da 

reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser 

reconhecida como inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, 

impende pontuar que os documentos apresentados pelo reclamado (Num. 

16339158) não contém qualquer assinatura da parte autora, mas sim de 

pessoa diversa da reclamante (Jeferson). Outrossim, a parte autora 

demonstrou, pelo contrato de Num. 13329106 que desde 01/02/2018 a 

mesma não é mais proprietária do estabelecimento comercial que realizou 

a compra de produtos junto à reclamada, objeto da cobrança em voga. 

Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de indébito (Num. 13328894), consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo 

assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda 

com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, 

sob pena de multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela 

de urgência deferida nos autos; bem como para CONDENAR a reclamada 

a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de 

R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGETTE TAMARA PIMENTEL PAGANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003253-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GEORGETTE TAMARA 

PIMENTEL PAGANI REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005578-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADIVALDO MARIANO DE 

LIMA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face 
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da sentença que julgou reconheceu a revelia do requerido, porém deixou 

de analisar a contestação apresentada, tempestivamente. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. 

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida 

apresentou contestação, tempestivamente, no Num. 10908823, 

anteriormente à realização da audiência de conciliação, razão pela qual, 

passo a analisa-la. Primeiramente, após a análise da contestação e 

documentos juntados com a mesma, forçoso reconhecer que o boleto 

pago pela parte reclamante foi objeto de fraude, fazendo com que o valor 

pago não compensasse o financiamento que o autor possui com a 

requerida. Ademais, tendo a própria parte reclamada reconhecido a 

ocorrência de fraude no boleto, desnecessária realização de perícia no 

referido boleto. Tratando-se de relação consumerista, a ocorrência de 

fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, 

ora requerido, pois se trata de risco inerente à sua atividade, não podendo 

o consumidor arcar com referido erro, uma vez que não se pode imputar 

ao consumidor médio a obrigação de diferenciar um boleto falsificado do 

que é emitido pelo estabelecimento bancário. Outrossim, é certo que para 

localização dos dados do consumidor, especialmente o número do 

contrato, valores devidos ao banco e data de vencimento da fatura, os 

falsários se utilizaram de falha no sistema de segurança do banco credor. 

Ademais, é assente a responsabilidade objetiva das instituições 

financeiras em caso de danos gerador por furtuito interno relativo a 

fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Sobre o tema: “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO - PAGAMENTO 

DE BOLETO EFETUADO - BOLETO FRAUDADO - RISCO DO 

EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA 

EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A ocorrência de fraude no boleto emitido pelo 

banco após contato do mesmo com o Autor para quitação de parcela em 

atraso, não exime a responsabilidade do fornecedor, pois, trata-se de 

risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao 

Consumidor. Cabe empresa Reclamada adotar medidas de segurança para 

fins de proteção aos Consumidores, quando da ocorrência de boleto 

fraudado emitido pelo próprio banco, fazendo com que a mesma seja 

responsabilizada nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Consumidora, faz jus a restituição do valor pago duas 

vezes pelo boleto, no valor de R$ 7.311,20 (sete mil trezentos e onze reais 

e vinte centavos), bem como reparação por danos morais, que fixo neste 

momento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Recurso conhecido e 

parcialmente provido”. (TJMT. RI 8019158-76.2016.811.0028, Turma 

Recursal Única, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, J. 

01/10/2018, DJE 02/10/2018) Desta forma, constatada a falha na 

prestação de serviço, configurado está o dever de indenizar. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para SANAR A OMISSÃO EXISTENTE NA SENTENÇA, 

QUANTO A ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO, DEVENDO A 

FUNDAMENTAÇÃO ACIMA PASSAR A INTEGRAR A SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, CUJO DISPOSITIVO DEVE SER MANTIDO EM 

SUA ÍNTEGRA. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALEXANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002949-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: JORGE ALEXANDRE Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a parte reclamada possui uma dívida no 

valor de R$ 1.361,61, representada por ordem de serviços prestados ao 

reclamado. O reclamado, devidamente citado, não compareceu a audiência 

de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA do reclamado, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação (Num. 16273059), apesar de citado e intimado (Num. 

15016657), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pela ordem de serviço juntada com 

a inicial (Num. 13519037). Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$ 1.361,61, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento estampado na ordem de serviço supracitada. Sem honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSILENE SOUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011070-47.2015.8.11.0040. REQUERENTE: GESSILENE SOUSA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

ação em que pleiteia a parte autora que contratou um serviço de Internet e 

TV por assinatura, tendo pagado o valor de R$199,80 para instalação dos 

serviços, o que nunca ocorreu. Diz que tentou por diversas vezes 

regularizar a situação, sem sucesso. Relata que não houve instalação 

nem devolução do dinheiro. Foi deferida inversão do ônus probatório e a 

medida liminar pleiteada determinado a abstenção de inserir o nome da 

parte autora nos cadastros restritivos de crédito. A requerida contesta 

afirmando inexistirem danos morais indenizáveis. Refere a parte autora 

que foram realizadas diversas reclamações e tentativas para que o 

pacote de internet fosse instalado, não tendo sido resolvido o problema. 

Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da 

relação são o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), 

de modo que inverteu-se o ônus da prova. A controvérsia dos autos é 

singela, e refere-se ao serviço de internet e telefonia contratado, o qual 

alega a requerente que jamais foi instalado. Assim, cabia à ré demonstrar 

o efetivo funcionamento e uso do mesmo. Neste sentido, a ré faz somente 

alegações sobre a ocorrência de contratação entre as partes e o 

cancelamento do contrato 3 dias após a contratação, alegação essa que 

se contradiz a tela de sistema que junta aos autos (pg. 41), onde consta a 

informação diversa, não que em 13/07/2015 houve o cancelamento, mas 

sim que estava “pendente em instalação”. Como a requerida não trouxe 

aos autos nenhum documento que pudesse contradizer o direito alegado 

pela requerente, nem qualquer prova que pudesse justificar o ocorrido – 

se é que há justificativa - considero como verdadeiros os fatos alegados. 

Portanto, alegando a autora que os serviços de internet nunca 

funcionaram e que mesmo assim teve que pagar pela instalação. Diante da 

cobrança indevida, deve a parte ré proceder à devolução do valor 

cobrado, em dobro, pois caracterizada a cobrança indevida, por um 

serviço que jamais foi instalado, o qual totaliza, já na forma dobrada, 

R$399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), 

ID.996572, correspondente à instalação paga e não realizada. No que se 

refere aos danos morais entendo que a situação dos autos não dá ensejo 

à sua ocorrência. O fato em liça constitui mero dissabor e não acarreta 

abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação 

desagradável, mas não passa disso, não foge da normalidade, do 

corriqueiro, tendo a situação retornado ao status quo ante com a 

procedência do pedido de repetição em dobro do indébito. O mero 

descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, já que 
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inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Deveria a parte 

autora ter provado alguma situação excepcional decorrente da não 

instalação dos serviços de internet e telefonia, o que entretanto não fez. 

Nesse sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude da não instalação. 

Não houve inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação, para condenar a reclamada, ao pagamento do valor de 

R$399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) à 

reclamante, correspondente aos valores indevidamente cobrados, verba a 

ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso respectivo, 

e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da data da citação. 

Confirmo a liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso-MT, 12 de 

novembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002447-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KLEITON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

mesma, sendo que jamais utilizou os serviços da ré. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços, tendo a parte autora habilitado a linha nº66 99612-5510 e junta 

faturas que demonstram que houve utilização da linha telefônica. Diz que 

sem explicação a parte deixou de pagar as faturas, o que gerou o débito. 

Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha 

telefônica, mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora 

da presente ação. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme verifico por meio sistema do SPC a que este juízo possui 

acesso, as quais estranhamente não apareceram no extrato juntado com 

a inicial: CPF: 014.419.311-63 Situação do CPF: REGULAR atualizado em 

04/11/2018 às 20:02 Nome: KLEITON DA SILVA SANTOS Data de 

Nascimento: 19/10/1985 (33 anos) Nome da mãe: SANDRA REGINA DA 

SILVA SANTOS CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS 

I N F O R M A Ç Õ E S  A D I C I O N A I S  D E S T E  C O N S U M I D O R . 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: TV PEIXES, 433, 1670210106100 

[Exibir mapa] Bairro: JARDIM PRIMAVERA Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 

78890-000 Telefone Residencial: 66 9635-7327 CLIQUE NA FIGURA AO 

LADO PARA VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS 

ANTERIORMENTE. ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE Endereço 

Bairro Cidade CEP UF AV N JOAO BRESCANSIN, 530 CENTRO SORRISO 

78890-000 MT PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais 

antiga: 09/2014 Ocorrência mais recente: 03/2018 Valor total: 615,01 Data 

de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. 

Adicionais 12/03/2018 TIT DESCONTA R$84,31 0000792606201803 Não 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CUIABA - 

09/02/2018 TIT DESCONTA R$79,42 0000792606201802 Não ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CUIABA - 10/01/2015 

OUTRAS OPER R$97,79 0221360301 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO 

PAULO - 10/10/2014 OUTRAS OPER R$184,19 0000000144825829 Não 

EMBRATEL TVSAT TELECOMCACOES S/A CLEMENTINA - 26/09/2014 

OUTRAS OPER R$169,30 0219322769 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO 

PAULO - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 7 1 

Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 28/10/2015 16/06/2015 PROMISSORIA NO 26956 COMPRADOR 

Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 291,16 MERCADO SAO 

JOSE SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 2 Data Inclusão Data 

Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

28/10/2015 15/06/2015 PROMISSORIA NO 10832 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 91,10 MERCADO SAO JOSE 

SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 3 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 28/10/2015 22/06/2015 

PROMISSORIA NO 168222 COMPRADOR Valor Associado/Credor 

Cidade/UF origem Origem 68,91 MERCADO SAO JOSE SORRISO / MT CDL 

- SORRISO / MT 4 Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 10/06/2015 18/12/2014 003490 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 30,00 

CASABLANCA VIDEO SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 5 Data Inclusão 

Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

1 5 / 0 5 / 2 0 1 5  1 0 / 0 1 / 2 0 1 5  0 2 2 1 3 6 0 3 0 1  C O M P R A D O R  V a l o r 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 97,79 TELEFONICA BRASIL 

S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 6 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 06/04/2015 26/09/2014 

0219322769 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem 

Origem 169,30 TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / 

SP 7 Data Inc lusão Data Venc imento Cont ra to /Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 22/03/2015 10/10/2014 
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0000000144825829 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF 

origem Origem 184,19 EMBRATEL TVSAT TELECOMCAC CLEMENTINA / SP 

SAO PAULO / SP ALGUMAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA 

CONSTANTES NESTE BLOCO PODEM SER PROVENIENTES DA SERASA 

EXPERIAN. PROTESTOS Ocorrência mais antiga: 09/2014 Ocorrência mais 

recente: 09/2014 Valor Total: 300,00 Data Protesto Valor Cartório Cidade 

UF Natureza Infs. Adicionais 15/09/2014 300,00 0002 SORRISO MT - - Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ademais, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, adulterando o extrato do SPC 

juntado à inicial, visando evitar a aplicação da súmula 385 do STJ, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito no valor de R$169,30 com relação 

ao contrato nº 0219322769, determinando a baixa definitiva do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANGELA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002947-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITA ANGELA DA SILVA 

MACIEL REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de reclamação proposta por 

BENEDITA ANGELA DA SILVA MACIEL em face de BANCO BMG S.A, em 

que pretende: a) a concessão de medida liminar para que se abstenha de 

deduzir valores pelos serviços de reservar margem consignável; b) a 

condenação da parte reclamante em danos morais; c) devolução de 

valores. A parte reclamante sustenta realizou contratos de Empréstimo 

Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada 

que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente 

de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos 

consignados. Contudo, meses após a celebração do referido empréstimo, 

a parte Autora foi surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de 

Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de 

operação não pretendida pelo autor, e que gera abatimentos mensais no 

benefício previdenciário. Citada, a instituição financeira apresentou 

contestação. Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade praticada pela 

empresa, que a reclamante tinha ciência prévia das condições contratuais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. Em 

impugnação, a reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da reclamante/consumidora em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Não houve 

apresentação, por parte da reclamada, especificações sobre a forma de 

cobrança do RMC, para que se pudesse provar que o reclamante tinha 

ciência da contratação dos serviços denominado “Cartão de Crédito com 

“RMC – Reserva de Margem Consignável”. Nota-se que devido a inclusão, 

de forma unilateral pela reclamada, vem gerando descontos no benefício 

da reclamada. Quanto ao dano moral. Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que o banco reclamado admite a realização de empréstimo 

consignado em suas agências bancarias, assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que 

no caso em testilha não ocorreu. A cobrança indevida de serviços não 

contratado implicou em descontos de do benefício previdenciário da parte 

reclamante, privando-a, certamente, do necessário para o seu sustento e 

de sua família, situação que, por si só, evidencia os danos morais 
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reclamados. A jurisprudência assim decidiu em caso análogo: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUALC/C COM INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAISE MATERIAIS– 

PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO– “RESERVA DE MARGEM PARA 

CARTÃO DE CRÉDITO” – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO- 

FRAUDE DEMONSTRADA– FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADOIN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – 

DEVIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO. 

(Relator: Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA, RI nº 

8010192-70.2016.8.11.0046 TJMT, Recorrente: Banco BMG S.A Recorrido: 

Edmilson Ramos, Data 03/04/2018). Diante de estudo mais aprofundado 

acerca da jurisprudência local, está se firmando novo entendimento, em 

consonância com o precedente citado. Posto isso, passamos à conclusão, 

com a fixação do quantum devido a título de danos morais, cabe destacar 

que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, 

a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da 

conduta negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande 

porte, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência da contratação do 

serviço RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); 2) CONDENAR a 

instituição financeira reclamada a pagar a parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 3) CONDENAR a instituição 

financeira reclamada a restituir em dobro à parte reclamante o valor 

descontado indevidamente sobre o serviço de Empréstimo sobre a 

Reserva de Margem Consignável (RMC). O referido valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso das 

parcelas, acrescidos de juros legais. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LOPES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004138-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA LOPES DE 

MEDEIROS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora que 

ingressou na instituição de ensino requerida no primeiro semestre de 2016 

cursando Agronomia, tendo aderido ao Parcelamento Estudantil Privado 

(PEP30), em que pagaria 30% da mensalidade sendo os outros 70% 

financiados. A partir de julho de 2017 foi beneficiada com PROUNI 100%, 

tendo levado todos os documentos até a instituição, sendo informada que 

haveria um prazo para trâmite burocrático. Relata que não tendo havido 

resposta procurou a Universidade, sendo informada que primeiramente 

deveria quitar o parcelamento estudantil PEP30. Relata que fez um acordo 

e pagou de imediato a primeira parcela (comprovante em anexo), 

entretanto deixou de receber a bolsa, sendo informada que o novo prazo 

seria o primeiro semestre de 2018. No início de 2018 novamente procurou 

a Universidade, tendo seu pedido indeferido. Diz que no segundo 

semestre de 2018 a reclamada condicionou o aceite da bolsa ao 

pagamento integral do PEP30, ignorando o acordo firmado. Foi deferida a 

medida liminar e determinada a inversão do ônus da prova. A requerida, 

em síntese, afirma que a aluna está com débitos referentes ao valor de 

70% da parcela da mensalidade financiada pelo PEP. Diz que ao solicitar o 

cancelamento do PEP é de obrigação da mesma efetuar o pagamento 

desses valores. Relata que tendo havido desistência do curso em 2017 a 

mesma foi cobrada pelas mensalidades até o mês da solicitação do 

trancamento. Relata que a mesma fez um acerto com a Universidade para 

pagamento das mensalidades e que após isso a bolsa PROUNI foi 

devidamente lançada. Diz que não houve qualquer ilícito praticado, pelo 

que não há que se falar em danos morais. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança, em primeiro 

lugar pois não comprova que após a mudança de forma de pagamento da 

mensalidade (de PEP para PROUNI) as parcelas venceriam 

antecipadamente. O que é relatado tanto pela parte autora quanto pela 

parte requerida é que após a conclusão do curso deveria haver o 

pagamento do valor financiado, entretanto, a autora não concluiu o curso, 

nem mesmo abandonou o mesmo, como relata a UNIC na contestação, 

estando agora apenas na metade dele. Ainda, não foi juntado aos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços educacionais que demonstre 

que quando de tal mudança, haveria o vencimento antecipado das 

parcelas do semestre cursado, portanto, não há como aferir a legalidade 

de tal cobrança. A autora somente efetuou o cancelamento do 

parcelamento, pois conseguiu benefício mais vantajoso, qual seja, PROUNI 

de 100%. Desse modo, não houve conclusão do curso, de modo que 

entendo não ser possível a cobrança dos valores financiados dos 

semestres de 2016/1, 2016/2 e 2017/1, pois ausente previsão contratual 

nesse sentido. Vale ressaltar que não estou reconhecendo que a parte 

autora não deve nada mais à requerida, visto que a própria aluna admite 

que aderiu ao parcelamento estudantil e que pagaria o valor parcelado ao 

final do período do curso. Entretanto, não comprovou a Universidade a 

legalidade de se efetuar tal cobrança de forma antecipada, após o 

cancelamento do parcelamento. Quanto aos danos morais, entendo que no 

caso, por erro da requerida, a autora foi impedida de frequentar a 

Universidade por 2 semestres (2017/2 e 2018/1), sendo ilegal tal recusa. 

Poderia a requerida ter deferido a matrícula da aluna, visto que a partir dali 

a mesma contava com financiamento de 100% dos seus estudos pelo 

PROUNI e então discutir eventual débito que achasse devido. Entretanto, 

optou a Universidade por agir da pior maneira, negando a rematrícula e 

fazendo com a aluna perdesse 2 semestres, atrasando a conclusão do 

curso. Assim, entendo cabível a indenização por danos morais, de forma a 

compensar o prejuízo sofrido pela aluna, qual seja, o atraso na conclusão 

do curso e também de forma a impedir a reiteração de tais 

comportamentos por parte da Universidade. Considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexigibilidade dos 

débitos referentes ao parcelamento estudantil privado (PEP 30), até que a 

autora conclua o curso de Agronomia, não podendo a requerida praticar 

qualquer ato que impeça a aluna de acessar o portal acadêmico, realizar 

provas e demais avaliações, frequentar as aulas e efetivar as 

rematrículas e todos os atos necessários à conclusão do curso, sob pena 

de multa de R$500,00 devidamente comprovado de descumprimento, 

devendo ser efetivada definitivamente a aceitação da bolsa PROUNI 

obtida, com a isenção total das mensalidades da aluna; b) confirmar a 

tutela de urgência anteriormente deferida; c) condenar a requerida ao 
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pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANEA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002492-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSANEA CORDEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, visto que jamais utilizou os serviços da ré. 

Relata ter tentado resolver amigavelmente a situação, sem sucesso. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma habilitação da linha 

telefônica nº (66) 99936-73711, afirmando que houve pagamento da 

fatura de julho de 2015. Diz que no mês 08/2015 não houve o pagamento 

de fatura, o que gerou o débito. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Vale ressaltar que as faturas demonstram 

que houve utilização da linha, mas não provam que foi o autor que as 

utilizou. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$66,64 com 

relação ao contrato nº 0251321215, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002380-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDECI RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, visto que jamais utilizou os serviços da ré, 
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devendo, portanto tratar-se de uma fraude. A requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No 

mérito, sustenta a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de 

dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte 

autora efetuado uma habilitação da linha telefônica nº (66) 996992871, 

afirmando que houve pagamento de faturas. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Vale ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha, 

mas não provam que foi o autor que as utilizou. Se houve fraude, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$79,98 com 

relação ao contrato nº 0268898685, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO DE ARRUDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002500-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSENILDO DE ARRUDA 

ASSIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, visto que jamais utilizou os serviços da ré. 

Relata ter tentado resolver amigavelmente a situação, sem sucesso. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma habilitação da linha 

telefônica nº (66) 99681-0151, afirmando que houve pagamento das 

fatura de agosto de 2015 a outubro de 2015. Diz que nos meses 11/2015 

a 01/2016 não houve o pagamento das faturas, o que gerou o débito. Diz 

inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Vale ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha, 

mas não provam que foi o autor que as utilizou. Se houve fraude, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 
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seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$105,68 com 

relação ao contrato nº 0254961997, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003018-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA COSMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003018-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA COSMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$ 155,21 (Cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) com relação ao contrato 

012894061000011FI. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato (ID 16296778, folha 02) 

supostamente assinado pela parte autora. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos no 

processo. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora 

referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que não 

havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo modo, 

não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da parte 

autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição 

em análise. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jonathan 

Góes Filgueira Juíz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003060-31.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de 

ação proposta por ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS em face BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, em que pretende: a) declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, no valor de R$ 514,53 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta 

e três centavos), contrato de origem n. 063502663000058CT, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 
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realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Diante do não 

pagamento do débito, como não poderia deixar de ser, o Reclamante foi 

regularmente inscrito em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação (ID 16333185, folha 05), ficou demonstrado 

que o reclamante realizou movimentações, inclusive pagamentos. Diante 

da falta de pagamento em sua totalidade, gerou juros e encargos. Por 

outro lado, o reclamante não juntou nenhum documento que comprove 

suas alegações. Desse modo, provada a existência de relação negocial e 

a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A 

despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a litigância de 

má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente nesse sentido. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim 

para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005309-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005309-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLOTILDE MARIA MEIRA 

COELHO REQUERIDO: OI S.A Narra a parte autora que possuía contrato de 

prestação de serviços com a requerida de uma linha fixa telefônica, 

Internet e TV a qual após diversas cobranças irregulares, fez com que a 

autora pedisse o cancelamento, o que ocorreu após o pagamento da 

fature de fevereiro, em 30/03/2017. Em agosto de 2017 tentou obter 

crédito para uma compra, a qual foi negada ante a constatação de uma 

negativação em seu nome, efetuada pela requerida. Nega possuir 

qualquer débito em aberto. Foi deferida a inversão do ônus da prova. A 

requerida afirma que o cancelamento se deu em 08/05/2017. Diz que o 

serviço é onerosa e deve haver contraprestação. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A requerente 

alega desconhecer o débito em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora e o valor inscrito é devido. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

legalidade do valor inscrito. Apresentou, ainda, contestação, onde apenas 

diz que há contratação – o que não é negado pela parte autora e que o 

débito é devido, mas não explica o que originou o débito de R$1.100,78 e a 

consequente inscrição, na data de 15/06/2017. Ainda, vale ressaltar, que 

há divergência entre as datas alegadas de cancelamento, de modo que 

poderia a requerida facilmente provar que continuou havendo uso dos 

serviços após a data que alega a autora que solicitou o cancelamento, 

juntando as faturas de consumo, o que não fez. Ademais, verifico pelas 

telas sistêmicas juntadas pela requerida (tela histórico – fls.44), que em 

06/04/2017 consta a informação “desabilitado”, sendo que em 08/05/2017 

houve a retirada do equipamento. Assim, eventual demora para retirar o 

equipamento não pode ser cobrada da parte autora como utilização do 

serviço. Por fim, verifico que a inscrição fora realizada por débito cujo 

vencimento se deu em 12/03/2017 (Id. 10286560) e a autora junta 

comprovante de pagamento da fatura vencida em tal data (Id. 10286560). 

Por todo o exposto, não há os autos prova da legalidade da inscrição, e 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da utilização do 

dos serviços e da legalidade da cobrança, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 
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GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência do 

débito de R$1.100,78 com relação ao contrato nº 20859206, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002968-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002968-53.2018.8.11.0040 Reclamante: WESLEY PAULINO DE SOUZA 

Reclamado: CLARO TV Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006716-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CRISTINA DE OLIVEIRA CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO CARNEIRO BARROS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006716-93.2018.8.11.0040 Reclamante: JANE CRISTINA DE OLIVEIRA 

CORDEIRO Reclamado: FERNANDO MARQUES DA SILVA e outros Vistos 

etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, 

art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado 

pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003174-67.2018.8.11.0040 Reclamante: JOAO PAULO DA SILVA 

SANTOS Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEIVISON JORDANIO CORREA MENDES (REQUERIDO)

TEREZINHA DE JESUS CORREA MENDES (REQUERIDO)

LUANA AGOSTINI BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: BENILDA 

MARSILIA DOMENICO Reclamado: KEIVISON JORDANIO CORREA MENDES 

e outros (2) Processo nº. 1003093-21.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 
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HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003173-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003173-82.2018.8.11.0040 Reclamante: JOAO PAULO DA SILVA 

SANTOS Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Reclamado: TIAGO DAL BEM Processo nº. 

8010358-57.2015.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002967-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE FREITAS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002967-68.2018.8.11.0040 Reclamante: LEONARDO DE FREITAS DO 

CARMO Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência 

da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MATHIAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003095-88.2018.8.11.0040 Reclamante: GEAN MATHIAS DE MELO 

Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CLOSS MARCON (REQUERENTE)

JOSEMAR LUIZ MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JOSEMAR LUIZ 

MARCON e outros Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1003061-16.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148927 Nr: 3577-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 
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PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

3577-24.2016.811.0040, Protocolo 148927, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103260 Nr: 6259-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES PIERRI CECATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLES PIERRI CECATO, Cpf: 

79230636134, Rg: 1030854-7, Filiação: Alzira Silva Cecato e Arlindo 

Cecato, data de nascimento: 14/03/1976, natural de Cap.leonidas 

Marques-PR, casado(a), pedreiro, Telefone 9986-6695. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estsado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no Inquerito 

Policial incluso, oerecer denúncia em face de Charles Pierri Cecato, 

qualificado nos autos, pela prática dos fatos a seguir descritos: É doa 

autos que no dia 27/07/2013, por volta das 14h40min, em via pública nesta 

cidde, o acusado destruiu e deteriorou patrimônio do Esstado de Mato 

Grosso, consistente em partes de uma viatura da Policia Militar, conforme 

auto de constatação de fls. 24/27. É dos autos que a guarnição fora 

acionada por alguns populares que ouviram disparos de arma de fogo, 

momento em que se deslocou em diligências, visualizando o acusado que 

tinha as características repassadas na denúncia realizando assim a sua 

abordagem. Ato contínuo ja dentro da viatura com agressividade o 

suspeito deteriorou parte da aludida viatura. Posto isso, o Ministério 

Público oferece denúncia em face de Charles Pierri Cecato, como incurso 

nas penas do artigo 163 parágrafo único, inciso III do CP, requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez ) dias.

 Despacho: Vistos etc. Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Desde já designo audiência para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 14:15 horas, para apresentação da proposta de 

suspensão condicional do processo. Intime-se o denunciado para a 

audiência.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 12 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184176 Nr: 282-08.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 Vistos, etc.

 Em análise aos autos, percebe-se que o acusado está cumprindo o 

benefício da suspensão condicional do processo, fl. 63, onde dentre as 

condições estabelecidas encontra-se a de não se ausentar da Comarca, 

por período superior a 15 (quinze) dias, ou mudar de residência sem 

prévia comunicação ao Juízo.

 Em fls. 70/73, o denunciado veicula pedido de autorização para se 

ausentar da Comarca em virtude da realização de intercâmbio, sendo que 

seu retorno de dará após o decurso do prazo de 15 dias.

 Pois bem. Percebe-se que o denunciado vem cumprido regularmente as 

condições impostas em fl. 63, fls. 68/69, onde, tendo em vista o caráter 

disciplinador da reprimenda aplicada, AUTORIZO o acusado Roni Ferreira 

Santos a ausentar-se da Comarca de Sorriso/MT pelo período de 22 de 

dezembro de 2018 a 16 de janeiro de 2019.

 Consigno que o réu deverá apresentar-se a este Juízo assim que retornar 

a Comarca.

 Intime-se o denunciado, na pessoa do I. Advogado, da presente decisão.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 198697 Nr: 8868-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUCIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Trata-se de pedido realizado pela Senhora Tatiane Aparecida dos Reis 

Carvalho a fim de visitar o reeducando SANDRO LUCIO NUNES, fls. 53/55, 

apresentando os documentos de fls. 56/63.

Instado o Ministério Público não se opôs ao pedido, fl. 64.

Diante do exposto,

Decido:

I – AUTORIZO a Sra. Tatiane Aparecida dos Reis Carvalho’ a visitar o 

reeducando Sandro Lucio Nunes, se preencher as condições legais 

devendo a autorizada apresentar os documentos necessários conforme 

normas administrativas do CRS. Comunique-se o Diretor do CRS.

II – Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

III – No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de fl. 51.

IV – Após, em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184113 Nr: 230-12.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAN MORGANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO MILITAO DE 

FREITAS, para devolução dos autos nº 230-12.2018.811.0040, Protocolo 

184113, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 5650-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLECIO BIONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSÉ DOS 
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SANTOS - OAB:17.597/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDEMIR JOSÉ 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 5650-37.2014.811.0040, 

Protocolo 114135, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163843 Nr: 11427-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678, Tatiane de Barros Ramalho - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE DE 

BARROS RAMALHO, para devolução dos autos nº 

11427-32.2016.811.0040, Protocolo 163843, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163057 Nr: 11018-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONIVON SOUZA DE ALMEIDA, Filiação: 

Janaina Souza de Almeida e Antonio Souza de Almeida, brasileiro(a), 

natural de Ioma-GO, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 26 de novembro de 2016, por volta das 7h50min, na praça da 

Juventude , centro , o denunciado RONIVON SOUZA DE ALMEIDA , 

conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de 

crime, consitente em 01 (uma) bicicleta da marca Mormaii, de cor 

preta/branca. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou, como no 

incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 1 0 1 8 - 5 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  C ó d i g o : 

163057VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou RONIVON SOUZA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 180, caput, do Código Penal, 

tendo em vista os fatos ocorridos no dia 26/11/2016.Sem embargo do 

intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus 

dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, 

pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e demais 

consequências processuais de regência.Destarte, considerando também 

que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida 

busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto 

ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 
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o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 09 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 14 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196787 Nr: 12263-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, 

THALYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Vistos.

Após compulsar os autos, ADOTO as seguintes providências:

I-) Por conta do agravo de instrumento informado às fls. 204/259, 

MANTENHO a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 II-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte do aludido agravo de 

instrumento.

III-) Por conta da decisão de fls. 201/202-verso, uma vez que rechaçou a 

impugnação de fls. 187/189, HOMOLOGO o cálculo de fls. 142.

IV-) CUMPRAM-SE os demais comandos insertos na decisão de fls. 

166/167-verso.

V-) No mais, pela publicação do vertente ato, FICAM AS PARTES 

INTIMADAS para tomarem ciência do ofício juntado às fls. 263/264, 

proveniente da Quinta Vara Cível de Tangará da Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107925 Nr: 6597-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE ingressou com a 

presente demanda em face de PLÍNIO PERIOLO PADILHA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

230/231).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 230/231, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 230/231, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

 Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179020 Nr: 21092-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

De início, OFICIE-SE à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, encaminhando cópia dos documentos de fls. 142 e 

202-verso/203, para vincular os valores depositados à fl. 142 ao vertente 

feito.

Após, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em 

Juízo, como requerido pela parte demandada à fl. 202, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209545 Nr: 1684-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA & SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CIOFFI NETTO - 

OAB:204517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão. Considerando a ausência de 

impugnação específica, HOMOLOGO os autos de avaliação de fls. 92/93 e 

de fls. 94/94-verso.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre o cálculo da dívida de fl. 100-verso, valendo o 

silêncio como concordância.Em havendo concordância expressa ou tácita, 

desde já, HOMOLOGO o cálculo de fl. 100-verso.No mais, compulsando os 

vertentes autos, depara-se com dois imóveis penhorados cujos valores 

superam, em muito, o valor executado. Firmada essa premissa, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar expressamente qual 

o imóvel pretende ver expropriado, uma vez que, não obstante a 

execução correr no interesse do credor, não se pode expropriar todo um 

patrimônio indiscriminadamente, mas apenas o necessário para a quitação 

da dívida.Por fim, CONCLUSOS para análise do pleito de designação de 

hasta pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196956 Nr: 12402-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CEZAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 161 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295458 Nr: 21446-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FIRMINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIARIO DA SERRA MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239253 Nr: 6785-34.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, LUCIANA FRANÇA 

SIMONETI, ELEONOR OGLIARI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, HUMBERTO 

SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT 

- OAB:18293/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139320 Nr: 9792-44.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DIAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDES, JOSE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, REGIS DE ANDRADE CARDOSO - 

OAB:OAB/SP 255-236

 INTIME-SE executado Luiz Fernando de Melo Calvario, por carta com aviso 

de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 4º, do CPC, para, no prazo 

de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 

10%.No que tange ao demandado José Fernandes Calvario, como se 

colhe à fl. 74-verso, é revel, de modo que dispensável a sua intimação.

(...)Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.(...)Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º da CNGC – Foro 

Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao 

débito principal, alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na 

hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.(...)Dessa feita, certificado o levantamento e não 

havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.Independentemente 

das providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma 

vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de sentença.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249554 Nr: 16288-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR NEVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI 

- OAB:38762/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A em face de 

LUCIMAR NEVES DA ROCHA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, apresentar procuração “ad 

judicia” outorgada pela parte autora ao digno advogado Luciano 

Gonçalves Olivieri (fl. 60), porém, manteve-se inerte (fl. 62).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, 

embora tenha sido possível proceder a sua intimação (fl. 66-verso), a 

parte não se manifestou, deixando decorrer o prazo, conforme certidão de 

fl. 67.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, condenação essa suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294737 Nr: 20794-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA - 

OAB:20686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como consta da exordial, trata-se de execução provisória de honorários 

advocatícios fixados, por conta do acolhimento parcial de exceção de 

pré-executividade, nos Autos Sob Código Apolo n. 4400.

 De tal sorte, a única influência daquele feito na vertente demanda reside 

no fato de que o valor dos honorários advocatícios é calculo sobre o 

excesso que deverá ser apurado. Então, os cálculos de ambas as 

demandas devem manter sintonia e, por conseguinte, na forma do artigo 

286, inciso III, do CPC, procede o pedido de distribuição por dependência.

 Porém, o respectivo apensamento não isenta a parte exequente de 
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instruir a execução com os documentos suficientes para o seu 

desenrolar, mesmo porque, muitas das vezes, a demanda principal toma 

outro rumo, impondo o seu desapensamento, como, por exemplo, o 

encaminhamento à instância “ad quem”.

Dessa feita, é preciso cumprir os artigos 319 e 522 do CPC.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) 

indicar seu estado civil e o endereço eletrônico do executado, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC, (b) comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judiciária, além das custas de distribuição e contadoria (fl. 40), (c) 

juntar certidão de interposição de recurso não dotado de efeito 

suspensivo, procuração outorgada pela parte executada e a decisão que 

acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, como determina o 

artigo 322, incisos II, III e V, do CPC e (d) substituir os documentos de fls. 

21/21-verso, haja vista que o de fl. 21-verso está invertido, de modo que 

seja corrigida tal situação, tal qual indicar o local correto para o documento 

de fl. 28/28-verso, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

PROMOVA-SE o apensamento aos Autos n. 217-71.1995.811.0055, 

Código Apolo n. 4400.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199451 Nr: 14360-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FABIANNY DE M G SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 2519-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSÉ HORN, TARCISIO HORN, CELIA 

JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JULIERME ROMERO - OAB:6.240, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 Posto isso, diante da fundamentação acima, INDEFIRO os pleitos de fls. 

533/537 e de fls. 552/553 e, via de consequência, HOMOLOGO o laudo 

pericial de fls. 440/462.EXPEÇA-SE alvará em favor do perito do valor do 

saldo remanescente dos honorários periciais (50%).Considerando a 

juntada do cálculo da dívida de fls. 617/618-verso, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como 

concordância.Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, 

HOMOLOGO o aludido cálculo.INTIME-SE, ainda, a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos cópia atualizada da matrícula do 

imóvel alvo da penhora visualizada nos autos (Matrícula n. 20.808 do CRI 

de Tangará da Serra/MT – fls. 85/85-verso).INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136044 Nr: 6263-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI FERREIRA DA SILVA EXOVAIS ME, 

FRANCIELI FERREIRA DA SILVA, SANDRO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222814 Nr: 12296-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazer Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA PASSOS LEONCIO - 

OAB:82877, TIAGO LOPES DE MOURA - OAB:338.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224124 Nr: 13440-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWIL MODELLI, RENATO COSTA MODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DE ARAUJO - 

OAB:8.150/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292404 Nr: 18976-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE ARAUJO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL GUERIOS FILHO, ANA LUCIA 

GONÇALVES GUERIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial, sendo que, em relação 

à certidão de localização do imóvel, conforme o Provimento n. 

06/2018-CGJ, relevo tal exigência.

Pretende a parte autora usucapir a seguinte área: “Chácara dos 

Coqueiros, localizada na Avenida Nilo Torres, com área de 270,00 m², em 

Tangará da Serra/MT”.

Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 

2019, às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 
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mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do CPC.

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação.

Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16114 Nr: 2315-19.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, como se vê às 

fls. 423/423-verso.

A certidão de fl. 425 informa que, embora devidamente intimada, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos 

termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fls. 423/423-verso em penhora, sem necessidade de lavratura 

do termo, conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240311 Nr: 8156-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO HORN, SALDI HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, exibir os documentos, 

conforme sentença de fls. 100/103, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia 

provar, na forma do artigo 400 do CPC, bem como a pagar o débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

e de honorários advocatícios também de 10%.(...)Em seguida, diante da 

conta bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta 

bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui 

procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado(...)Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado(...).Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277316 Nr: 6822-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de LAURO ROBERTO, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 33).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

No mais, não há qualquer ordem judicial de restrição de crédito e de 

veículo nos autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133353 Nr: 3279-60.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO RIBEIRO DE SOUZA, JOSEFA PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106, FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 72.

 DESENTRANHEM-SE os documentos que instruíram a inicial (fls. 15/40), 

conforme pleiteado nos autos, substituindo-os por cópias reprográficas.

 Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 755 Nr: 1001-43.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOMES, JUMELINO PEREIRA DA SILVA, 

OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 702, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito, oportunidade em que, se for o caso, deverá promover 

a juntada da minuta de acordo porventura realizado entre as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222956 Nr: 12416-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SOARES DA SILVA - 

OAB:17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

TRANSLADE-SE cópia da sentença/acórdão e da certidão de trânsito em 

julgado para os autos da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287030 Nr: 14782-34.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARTINS, LIA ZEITOUN PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO VEIGA, CLODOALDO APARECIDO 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, VANIA MARTINS - OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 88, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 10 (dez) dias, após o que, a parte autora deverá 

informar sobre o êxito de possível composição amigável.

Se inexitosa, INTIMEM-SE os demandados para, no prazo legal, 

apresentarem resposta, sob pena de revelia.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226121 Nr: 15125-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295323 Nr: 21296-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DEVANIR BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295584 Nr: 21548-06.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISOL DUARTE ALVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 
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DA CRIANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEICE MAIRA DA SILVA 

DALBERTO - OAB:15917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que 

achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284718 Nr: 12858-85.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 127, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 07 de fevereiro de 2019, às 16h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITE-SE o demandado, observando o endereço indicado à fl. 127 e 

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 278/278-verso, DEFIRO o prazo de 90 

(noventa) dias para que a parte exequente promova a diligência 

necessária para o andamento do feito, uma vez que a carta precatória já 

fora retirada, como se vê à fl. 277.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295074 Nr: 21062-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO RIBEIRO-ME, JOSÉ MARCIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome da pessoa jurídica e em 

nome da pessoa física, bem como outros documentos que achar 

conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia 

será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291356 Nr: 18114-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271511 Nr: 2363-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ORLANDO MARIUSSI em face de 

MULTIGRAIN S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o recolhimento 

das custas e taxa judicial.

A parte autora, à fl. 37, requereu a dilação de prazo para promover o 

recolhimento das custas, o que fora deferido à fl. 38. Contudo, após o 

decurso do prazo solicitado, manteve inerte (fl. 40).

O digno advogado da parte autora fora intimado, como se vê à fl. 43, na 

forma do artigo 485, § 1º, do CPC e permaneceu inerte.

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, o 

AR de fl. 45 voltou com a anotação de “mudou-se”.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 
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processuais, condenação essa suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106098 Nr: 4837-72.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTAL INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

CONTRUÇÕES TAVARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA, FLAVIO DARUI, 

MARIA GONÇALVES DA SILVEIRA, JOSE DA SILVEIRA JOSINO, GERSON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PIETRZACK DE OLIVEIRA, 

JOSIANE BRANDALY HUERGO FIDELIS, EURIDES COELHO MOREIRA DA 

SILVA, CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA SERRA-MT, CARLOS LUIZ 

FIDELIS, CARTORIO DE PAZ PROGRESSO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 Vistos.

 Por conta do requerimento de fl. 453, DEFIRO o prazo suplementar de 60 

(sessenta) dias para a conclusão e entrega do laudo pericial.

 No mais, DEFIRO também a dilação requerida às fls. 415/416.

 EXPEÇA-SE, ainda, alvará de 50% do valor depositados nos autos em 

favor da empresa Real Brasil, como expressamente requerido à fl. 416.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 287/301.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262232 Nr: 26431-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229123 Nr: 17791-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 76, AGUARDE-SE a resposta do ofício 

encaminhado à empresa American Express S/A (fl. 73).

Em havendo bloqueio de valores, INTIMEM-SE as partes acerca do aludido 

bloqueio, oportunidade em que a parte executada deverá, ainda, 

manifestar no prazo e nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Em havendo manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, exercer o contraditório.

No caso de inexistência de valores, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263986 Nr: 27651-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN ingressou com a 

vertente execução de título extrajudicial em face de PAULO HENRIQUE 

CORREIA VIEIRA, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o exequente informou que a parte executada 

promoveu o pagamento da quantia executada (fl. 47).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas, considerando que a parte executada atendeu ao pedido 

declinado na inicial antes da sua citação, resta evidente a perda 

superveniente do objeto da presente demanda, ficando configurada a 

carência de ação por falta de interesse processual, razão por que 

DECLARO EXTINTO o processo, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

P.I.C.

CUSTAS, se houver, pela parte exequente.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230298 Nr: 18704-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ROBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHACAR - LAVA JATO, COMPRA, VENDA, 

TROCA, FINANCIAMENTO E CONSIGNAÇÃO, MARCIO LUIZ DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Anoreg/MT, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

 No ponto, como já consta dos autos a procuração de fls. 55/55-verso 

prescindível a sua juntada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56081 Nr: 5637-71.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 335/355.

Sem prejuízo da determinação anterior, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara 
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se foram promovidas as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, 

inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 842 do CPC, 

como determinado à fl. 307.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Vistos.

Consoante o contido às fls. 275/276, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar, valendo o silêncio como inexistência de 

oposição.

No mais, DESENTRANHE-SE a cártula de fl. 277, promovendo a sua 

devolução ao digno advogado da parte exequente, devidamente 

certificado nos autos, haja vista que não é o meio adequado para o que 

pretende.

Vale dizer que, se a parte exequente entende que é preciso, desde já, 

comprovar o pagamento do valor correspondente à proposta, deverá 

promover o seu depósito por meio de guia judicial, vinculada ao vertente 

feito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272374 Nr: 2945-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290340 Nr: 17279-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de JULIA DE OLIVEIRA LOPES, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 24).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

No mais, não há qualquer ordem judicial de restrição de crédito e de 

veículo nos autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294527 Nr: 20625-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ERI DE MEDEIROS, MARILENE PEREIRA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:CITAÇÃO

Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

Resumo da inicial:GERALDO ERI DE MEDEIROS, brasileiro, convivente, 

aposentado, RG: 27086-SSP/MT, CPF: 204.367.004-25 e MARILENE 

PEREIRA DE ARAÚJO, brasileira, convivente, do lar, RG: 2978961-3, CPF: 

893.313.384-49, vem requerer ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de 

saldo em conta bancária em nome do "de cujus" ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA 

DE MEDEIROS, CPF: 033.943.591-70, filho dos requerentes.

Decisão/Despacho:Vistos. OFICIE-SE Caixa Econômica Federal e ao Banco 

Bradesco S/A para que, no prazo de 15 dias, informe se há conta 

bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome do falecido, 

inclusive, FGTS/PIS. INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na 

forma do artigo 721 do CPC. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, 

no prazo de 15 dias, informe acerca da existência de inventário 

extrajudicial em nome do falecido. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial 

em nome do falecido. Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as respostas 

apresentadas. Por fim, AO MPE. CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263513 Nr: 27383-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 35,49/50 e 69/70, que designo 

o dia 01/03/2019 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, 

ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 270019 Nr: 1073-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVALDEMIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON ALVES LOPES, MARIELE 

MARQUES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B, Luiz Correa de Mello Neto - 

OAB:OAB/MT 11.589

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 24/25 e 58, que designo o dia 

01/03/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parterequerida para que compareça na 

audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270019 Nr: 1073-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVALDEMIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON ALVES LOPES, MARIELE 

MARQUES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B, Luiz Correa de Mello Neto - 

OAB:OAB/MT 11.589

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 24/25 e 58, que designo o dia 

01/03/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295260 Nr: 21228-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - DEFIRO a liminar de busca e apreensão do incapaz JOSÉ QUERINO DA 

SILVA NETO, DETERMINANDO que seja apreendido e entregue aos 

cuidados da Sra.Santino Querino da Silva, ora requerente, lavrando-se o 

respectivo termo de entrega.Consigne que a busca e apreensão deverá 

ser acompanhada pelos agentes da infância e juventude, uma vez que se 

trata de incapaz.II – CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, com as advertências 

dos artigos. 334 e 344 do Código de Processo Civil.III – INTIME-SE, ainda, a 

equipe do juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditado a fim de verificar sua atual situação, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias.Ciência ao Ministério Público.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. Cumpra-se, se necessário, em 

regime de plantão judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275121 Nr: 5059-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LJADS, ALSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, Juliana Bertoldo Muleta - OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que deixei de expedir Formal de Partilha, conforme determinado 

às fls. 43, uma vez que o ilustre advogado da autora, não descreveu o 

imóvel, bem como não aportou aos autos sua matrícula, ficando desta 

forma impossibilitado de proceder com a expedição do documento 

necessário, assim sendo, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para intimar a 

parte autora, a fim de trazer aos autos, escritua do imóvel em questão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Art. 485, III, CPC), 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274065 Nr: 4314-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS GOMES BARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274065.

 Vistos,

Tendo em vista o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação, 

que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença 

prolatada às fls. 39/41, conforme mídia digital de fls. 54, entendo que a 

prestação jurisdicional já se encerrou.

Desta forma, remetam-se ao arquivo os presentes autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218384 Nr: 8648-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 218384.

Vistos,

Indefiro o petitório de fls. 75, posto que às fls. 64/66 foi realizada busca do 

endereço da parte Requerida via BACENJUD, nada tendo sido requerido 

quanto aos endereços encontrados.

Assim, determino seja expedido mandado de busca e apreensão e citação 

da parte Requerida no endereço obtido junto ao BACENJUD (fls. 66), qual 

seja: Rua C, s/n, bairro Jardim Presidente, Tangará da Serra/MT.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285101 Nr: 13171-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285101.

Vistos,

Intime-se a instituição financeira autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que direito, tendo em vista que esta, às fls. 50, pugnou pela 

desistência da ação. Contudo, conforme declaração de fls. 54, decorreu o 

prazo para a parte requerida purgar a mora e apresentar contestação.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286450 Nr: 14240-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERTON RAMOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286450.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Pan S/A.

 Requerido: Ueverton Ramos Nunes.

 Vistos,

 Banco Pan S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face 

de Ueverton Ramos Nunes, ambos qualificados na inicial, com fundamento 

no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia e 

notificação extrajudicial por meio de AR.

 Deferida a liminar (fls. 38/39), o bem foi apreendido e depositado (fls.43).

 O requerido foi citado pessoalmente (fls. 44), contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo para consignar o equivalente ou apresentar contestação 

(fls. 53).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Dessa forma, diante da inadimplência da parte requerida com relação às 

prestações do contrato de financiamento, ela passa a ter a posse injusta 

sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288690 Nr: 16058-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍMIA ACOSTA VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA ALVES MARTINS, JOSE CARLOS 

MARTINS, ESPOLIO DE VICENTE CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288690.

 Vistos,

 Trata-se de ação de usucapião, na qual a inicial foi recebida às fls. 41.

Às fls. 43 foi certificado a existência de mais dois requeridos, quais sejam, 

Clóvis Xavier da Silva e Sérgio Cardoso da Costa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que os Srs. Clóvis Xavier da 

Silva e Sérgio Cardoso da Costa foram indicados como “herdeiros e 

representantes do espólio” (sic) do falecido proprietário registral do imóvel 

objeto dos presentes autos, conforme se pode constatar nos documentos 

de fls. 15/20.

Ocorre que a ação deve ser movida contra os herdeiros (caso não haja 

inventário processado ou em andamento) ou contra o espólio (havendo 

inventário em curso), sendo que neste caso o representante do espólio 

será o inventariante e não todos os herdeiros.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para prestar este esclarecimento 

em 48 horas.

Após, proceda-se a correção necessária, citando-se quem de direito.

Cumpra-se as demais determinações de fls. 41.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223355 Nr: 12703-53.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NATALÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

- CASAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Autos nº: 223355.

Natureza: Ação Declaraória.

Requerente: Luiz Natalício dos Santos.

 Requerido: Companhia de Saneamento de Alagoas.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral e pedido de tutela de urgência ajuizada por Luiz Natalício 

dos Santos em desfavor de Companhia de Saneamento de Alagoas, 

ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 59/62 a presente ação foi 

julgada procedente.

Às fls. 64/67 a parte requerida interpôs recurso de apelação, bem como 

às fls. 70/74, a parte requerente apresentou contrarrazões, de modo que 

o recurso foi parcialmente provido (fls. 102).

Às fls. 106/108 a parte requerente pugnou pelo pagamento do débito 
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oriundo da presente ação.

Às fls. 109/114, a parte requerida comprovou o pagamento referente à 

condenação.

A parte requerente, às fls. 116/117, pugnou pela liberação dos valores por 

meio de alvará judicial.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 67/68.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235721 Nr: 2161-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Autos nº: 235721.

Vistos,

 Recebo o petitório de fls. 118 como pedido de cumprimento de sentença. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, instruir o pedido de 

cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado 

de débito, conforme determina o art. 524 do Código de Processo Civil.

Após, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276525 Nr: 6125-06.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORJAS TAURUS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 276525.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117276 Nr: 7283-14.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Autos nº: 117276.

Vistos,

Tendo em vista a certidão de fls. 569, intime-se a parte Requerida para 

efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Verifico que, embora a parte Requerida tenha interposto Agravo de 

Instrumento, não há até o presente momento decisão conferindo efeito 

suspensivo, razão pela qual a decisão de fls. 555/557 deve ser cumprida.

Às providências.

Tangará de Serra-MT, 12 de novembro de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295065 Nr: 21044-97.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JENSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 295065.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Outrossim, indefiro por agora a inversão do ônus da prova, seja por falta 

de verossimilhança e/ou ausência de demonstração de inferioridade 

técnica, devendo ser destacado ainda que a relação entre as partes pode 

não ser consumerista.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249879 Nr: 16515-69.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ERICO FAVETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 249879.

 Vistos,

Tendo em vista o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação, 

que negou provimento ao recurso, majorando apenas os honorários 

sucumbenciais, conforme mídia digital de fls. 95, intimem-se as partes para 

se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Nada sendo requerido, remetam-se ao arquivo os presentes autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295219 Nr: 21195-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR XAVIER LEITE, MARIA APARECIDA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 295219.

.

Vistos,

 Defiro os benefícios da gratuidade justiça.

Com fundamento no art. 109 da Lei de Registros Públicos, determino que 

seja dado vista dos autos ao membro do M. Público pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-se os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292816 Nr: 19278-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASETTA FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 292816.

Vistos,

Compulsando aos autos, verifico que a parte Requerente deixou de 

efetuar o recolhimento, por depósito bancário, das custas do cartório 

distribuidor informada às fls. 10, alegando, às fls. 14, que não possui 

autorização para pagamento das custas na forma indicada, sendo 

necessária a expedição de guia específica.

Contudo, sendo o cartório distribuidor dessa Comarca não oficializado, o 

pagamento das custas é realizado por depósito bancário, não havendo 

expedição de guia.

 Assim sendo, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento das custas do Distribuidor, na forma indicada 

às fls. 10, sob pena de devolução da presente missiva.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294425 Nr: 20551-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO RENSI, RAYA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - ME, JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:MT 8477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 294425.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289029 Nr: 16267-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMP MATIAS MERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 289029.

Vistos,

 Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 2ª Vara Cível, da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (nº 0003219-92.2017.8.11.0050), 

requerida por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face de 

GMP Matias Mercado ME, nos moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do 

Decreto-Lei n.º 911/69.

 A apreensão do veículo foi realizada às fls. 21//22.

Assim, considerando que a finalidade da presente é apenas a busca e 

apreensão do veículo, a qual já foi devidamente cumprida, compete a este 

juízo apenas a comunicação do juízo de origem acerca da apreensão, 

conforme § 13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Diante do exposto, determino seja oficiado o juízo da 2ª Vara Cível, da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, comunicando a apreensão do 

veículo objeto do processo nº 0003219-92.2017.8.11.0050, 

encaminhando-se cópia da certidão de fls. 21/22, relativa ao cumprimento 

da busca e apreensão.

 Após, arquive-se.

 Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205324 Nr: 18955-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, ERSA MIQUELINI RAVAGNANNI, KAREN RODRIGUES 

PEGORARO, GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Autos nº: 205324.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 126/127. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281583 Nr: 10290-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281583.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287688 Nr: 15358-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, ELIO ADANIR GIONGO, 

VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 287688.

Natureza: Embargos de terceiro.

Embargantes: Darley Gustavo Jose Giongo e Outros.

Embargados: Harri Pscheidt e Outros.

Vistos,

Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por Darley Gustavo Jose 

Giongo, Flavio Carlos Giongo, Valdisnei José Giongo e Valdir Giongo em 

desfavor de Harri Pscheidt, Elio Adanir Giongo e Vanderlei Giongo, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 1.542/1.544 os embargos foram recebidos, sendo ordenada a 

suspensão das medidas constritivas quanto aos imóveis matriculados sob 

o nº 3.838 do CRI de Sapezal/MT (Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do 

CRI de Sapezal/MT (Registro anterior nº 702).
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Realizada a audiência de conciliação, foi requerida a juntada do termo de 

acordo de fls. 1.549/1.551, pelo qual as partes Darley Gustavo Jose 

Giongo, Flavio Carlos Giongo, Valdisnei José Giongo, Valdir Giongo e Harri 

Pscheidt informaram a composição amigável, sendo certo que não havia 

ainda decorrido o prazo para apresentação de defesa para os 

embargados Elio Adanir Giongo e Vanderlei Giongo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que o acordo entabulado não 

envolve os embargados Elio Adanir Giongo e Vanderlei Giongo, sendo 

certo que para os mesmos ainda não havia decorrido o prazo para 

apresentação de defesa.

Assim, entendo que o fato deles não terem intervindo no acordo de fls. 

1.549/1.551 não impede a homologação deste, devendo ser destacado 

que o embargado Harri Pscheidt (exequente no processo de execução em 

apenso – código 136951) está desistindo de expropriar os imóveis 

matriculados sob o nº 3.838 do CRI de Sapezal/MT (Registro anterior nº 

700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT (Registro anterior nº 702), 

esvaziando, assim, por completo o intento desta ação, fazendo este 

magistrado presumir que está havendo desistência do processo quanto 

aos demais embargados.

 Por fim, devo destacar que o caso não requer suspensão do processo, 

tal como requerido no item “d” de fls. 1.551, mas sim imediata extinção do 

feito, uma vez que nenhuma providência restará para ser cumprida neste 

processo, devendo ser transladada para a execução em apenso uma 

cópia do petitório de fls. 1.549/1.551 e desta sentença para o fim de serem 

desconstituídas as penhoras realizadas nos imóveis acima descritos.

Assim, como o acordo entabulado entre os embargantes e embargado 

Harri Pscheidt não apresenta vícios, seja de consentimento, seja de 

legalidade, uma vez que celebrado por partes capazes, envolvendo objeto 

lícito e direito patrimonial disponível, a medida que se impõe é a 

homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Quanto aos demais embargados (Elio Adanir Giongo e Vanderlei Giongo), 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado esta decisão, translade-se uma cópia do acordo de 

fls. 1.549/1.551 e desta sentença para os autos em apenso (execução 

código 136951), sendo que naquele feito deverá ser determinada a baixa 

da penhora realizada nos imóveis matriculados sob o nº 3.838 do CRI de 

Sapezal/MT (Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT 

(Registro anterior nº 702) referente aos presentes autos. Ressalto que a 

baixa deve se limitar a este dois bens, sendo certo que no termo de fls. 94 

da execução em apenso consta um terceiro imóvel cuja penhora deverá 

ser mantida, pois trata-se de bem não abrangido por este acordo.

Custas já recolhidas e sem honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 5225-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188295.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 15585 Nr: 1666-54.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS BETONI-ME, MOISÉS BETTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA 

LTDA, SAUL VERAS BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 15585.

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 311, para que seja providenciada a baixa do 

bloqueio judicial existente no veículo constrito às fls. 295, via sistema 

RENAJUD, tendo em vista o acordo celebrado às fls. 303/304 e 

homologado às fls. 306.

Feito isto, retornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282051 Nr: 10675-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Autos nº: 282051.

 Vistos,

Diante da petição de fls. 12, intime-se pessoalmente o Embargante no 

endereço indicado, para se manifestar quanto ao pagamento da dívida de 

maneira parcelada, conforme informado na inicial, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217450 Nr: 7936-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Souza, PAULO RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEL, Bradesco Saúde S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE 

ALMEIDA - OAB:17725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:45.071-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 217450.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Requerente: Maria José da Silva Souza e outro.

 Requerido: Sistel e outro.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria José da Silva 

Souza e Paulo Rufino de Souza em desfavor de Sistel e Bradesco Saúde 

S/A, todos qualificados nos autos.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte Executada, às fls. 971/972, 

apresentou comprovante de pagamento da obrigação.

 A parte Exequente, às fls. 974, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte Exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 974.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158151 Nr: 6751-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA VARGAS 

COLLA, PEROLITA SCHERER COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiula muller - OAB:22165, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº. 158151.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 124, intime-se a parte Exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 120.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Certifico que, haja vista a expedição de certidão de crédito em favor do 

exequente, intimo-o a fim de retirá-la, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149665 Nr: 9651-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA SCHERER 

COLLA, FELIPE BEDIN BIASOTTO, JUNIA VARGAS COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA, ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos n.º 149665.

 Vistos,

 Intime-se a parte Exequente para se manifestar acerca do depósito 

realizado às fls. 137/138, indicando, na mesma oportunidade, número de 

conta bancária para o levantamento dos valores depositados.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2740 Nr: 707-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JORDANI, BALTAZAR ZILIO, 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA 

COOMIVALE, JADIR AGNALDO PFITSCHER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:5478/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, João 

Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, JULIO CESAR BRUM DE 

MATTOS - OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Autos nº: 2740.

 Vistos,

Ciente da decisão proferida em sede de Recurso Especial que majorou os 

honorários advocatícios, conforme autos em apenso.

Desse modo, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às 

fls. 725/727. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 

348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132731 Nr: 2611-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132731.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140932 Nr: 242-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA, SEBASTIÃO 

LUCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO OLÍMPIO 

NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - OAB:8385-B

 Autos nº: 140932.

 Vistos,

Considerando que não houve impugnação da parte executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 95/96 via BACENJUD, conforme certidão de fls. 

100, converto referida indisponibilidade em penhora e procedo a 

transferência do valor à conta única.

Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 95/96 , na conta informada às fls. 98.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende prosseguir com a execução do valor remanescente, devendo, 

para tanto, apresentar nova planilha de cálculo.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória atualizada do débito (devendo ser deduzido o valor penhorado), 

bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 
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921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143093 Nr: 2566-51.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 143093.

Vistos,

Inicialmente, defiro o pedido de retificação do nome do exequente para 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – 

Sicredi Sudoeste MT/PA.

Ademais, defiro a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Quanto ao pedido de protesto da decisão judicial, determino que seja 

expedida certidão de inteiro teor, conforme estabelece o art. 517 do 

Código de Processo Civil, devendo a parte exequente, em seguida, 

providenciar o necessário para efetivar o protesto.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163816.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 138.

 Permaneçam os autos suspensos pelo prazo de 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido o prazo acima, sem indicação precisa de bens (não bastará 

novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a suspensão 

sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir 

daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 

do CPC).

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157593 Nr: 6183-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, SILVANETE 

MEDEIROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157593.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 83/84.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos 

termos do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% do valor 

atualizado do débito.

Ademais, defiro a inclusão do nome dos Executados nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

incluam o nome dos Executados em seus bancos de dados.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267596 Nr: 30360-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLY EICH ALVES, AYRTON FREITAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065 a, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Autos nº. 267596.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287779 Nr: 15404-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI CARLOS ALBERTI, JEFERSON 

WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 32, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287779 Nr: 15404-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI CARLOS ALBERTI, JEFERSON 

WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN, Cpf: 

90159080100, Rg: 34.511.662-8, Filiação: Sebastião Vicentin e Maria de 

Lourdes Guimarães Vicentin, brasileiro(a), natural de Nova Esperança-PR, 

solteiro(a), farmacêutica/professora, Telefone 326.3453. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O Exequente é credor da Executada do crédito 

proveniente da Cédula de Crédito Bancário nº 468450 no valor de R$ 

22.650,00 com data de emissão de 28/07/2010. No entanto, apesar do 

parcelamento do débito para pagamento do empréstimo e as várias 

negociações, com abatimento e adequação do indexador, a executada 

não honrou com o pagamento das parcelas avençadas, ficando em mora 

para com a credora. Desde fevereiro/12 a executada não efetuou mais 

nenhum pagamentio, restando infrutífera qualquer tentativa para receber o 

crédito.Requer a exequente seja determinada a citação da executada para 

pagar no prazo de 03 dias, nos termos do art. 652 do CPC, a quantia de R$ 

19.111,70, corrigida com juros de 1% ao mês, além das custas 

processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios no percentual 

de 20% sobre o valor da causa, conferindo-lhe prazo para oposição de 

embargos. Requer desde já, se a executada não efetuar o pagamento em 

tempo hábil seja deferida a penhora on-line via Bacenjud nas contas de 

titularidade da executada até a satisfação do crédito exequendo.

 - Custas Processuais: R$538,12 - Valor Total: R$21.560,99 - Valor 

Atualizado: R$19.111,70 - Valor Honorários: R$1.911,17

Despacho/Decisão: Autos nº: 159227.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que já foram realizadas várias tentativas de citação pessoal da 

parte executada, todas infrutíferas (fls. 73 e fls. 110), mesmo após a 

busca de seu endereço junto ao sistema Bacenjud (fls. 95/98) e 

expedição de carta precatória (certidão negativa de fls. 178).Desse modo, 

entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal da 

parte requerida, razão pela qual determino sua citação por edital, pelo 

prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado 

curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para 

tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 9495-66.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FRANCISCO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Certifico que decorreu no dia 03/04/2018, o prazo de suspensão deferido 

às fls.183, portanto encaminho os autos para intimação da parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regurlar prosseguimento do 

feito.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Certifico que, tendo em vista o retorno das Cartas Precatórias, intimo as 

partes para apresentarem alegações finais escritas, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295651 Nr: 21593-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF, CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU PAIVA DE MIRANDA - 

OAB:OAB/PR 28661
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a REQUERENTE 

não comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

146,82 , da taxa judiciária no valor de R$ 47,81, ambos a serem recolhidos 

através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 194,63 , dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 110,19, a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Cidade Alta, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295704 Nr: 21622-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS, 

JDC.RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S.A., INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, o embargante não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41, a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04. Ademais, não há nos autos as peças necessárias para a 

inquirição da testemunha, v.g. petição inicial, contestação e eventual 

réplica constantes dos autos principais.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

embargante para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272970 Nr: 3393-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 2ª VARA, 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo solicitado, intimo a parte 

autora para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, na hipótese de não haver 

manifestação em 30 (trinta) dias, a deprecata será devolvida ao juízo de 

origem sem cumprimento.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294425 Nr: 20551-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO RENSI, RAYA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA - ME, JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:MT 8477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Nações Unidas, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295734 Nr: 21655-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADM. ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISON COMERCIO LTDA ME, DANIELA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 16, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41, a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim Ipanema, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257894 Nr: 23094-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. BOMBAS INJETORAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que até a presente data a parte executada 

não comprovou o pagamento do débito, apesar de devidamente citada, 

conforme certidão de fl. 77, intimo a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151699 Nr: 288-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, ESPOLIO DE ODIL 

PAES DE ARRUDA, CARLOS ROBERTO SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

APARECIDA SANDRA GONÇALVES DE ARRUDA, GUSTAVO PAES DE 

ARRUDA, PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta Precatória ter retornado com 

diligência infrutífera, intimo a parte requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209822 Nr: 1973-80.2016.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:OAB/MT 24432/O

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de fls. 135/136, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57720 Nr: 7174-05.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AR INDUSTRIA COMERCIO LTDA, INSTITUTO DE 

PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifico que intimo as partes sobre a data de início da perícia, qual seja: 

10/12/2018, às 13h00min.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 216 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 214, intimo a 

exequente para retirar uma via do edital expedido em fl. 216 e publicá-lo 

em jornal local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único 

do art. 257 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124935 Nr: 3904-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES DE PAULA, ALICIO VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que decorreu no dia 10/06/2018, o prazo de suspensão deferido 

às fls.125, portanto encaminho os autos para intimação das partes, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242435 Nr: 10803-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NATAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de Intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Olímpico, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188614 Nr: 5506-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AZOKEMAESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Califórnia , a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 6467-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CIRIACO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 120829 Nr: 24-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 
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OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135608 Nr: 5775-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153032 Nr: 1705-31.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 184/188, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153605 Nr: 2251-86.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DONIZETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl.151-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2861-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, LUIZ DINALE 

FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA RUBINO ZUAN 

ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado Dr. Elias 

Horácio da Silva, peticionante de fl. 109, sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e Provimento n. 041/2016-CGJ/MT, intimo o aludido 

patrono para que regularize a representação judicial de seu cliente, no 

prazo legal

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 236773 Nr: 3672-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte executada para, no prazo legal, fornecer 

seus dados bancários para possibilitar a devolução dos valores 

depositados para garantir o juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140824 Nr: 127-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada do cálculo de fls. 202-v/203, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal, de conformidade com a decisão de fl. 201.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149741 Nr: 9725-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

137-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132784 Nr: 2673-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIDINEI LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca do ofício de 

fls.434/436, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279350 Nr: 8567-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE MELLO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

34-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 295553 Nr: 21542-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto entendo que não restam demonstrados, ao menos por 

ora, os alegados vícios de formalidades relativa ao Edital de Concorrência 

Pública de nº 02/2018 e anexos, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela 

vindicada, eis que ausentes os requisitos aptos a ensejar a concessão da 

liminar previstos no art. 300 do CPC.Proceda-se com a citação dos 

requeridos, para, querendo, contestar a ação no prazo de 20 dias (art. 7º, 

IV da Lei 4.717/65).Intime-se o Ministério Público a respeito do ajuizamento 

da presente ação (art. 6º, §4 e art. 7º, I “a”, ambos da Lei 4.717/65).Deixo 

de determinar a juntada dos documentos pleiteados no item “h” da Inicial. 

Quanto aos contratos relativos às obras em execução, como mencionado 

anteriormente, entendo que tratam de objetos diferentes e não gerariam 

nulidade à concessão pretendida. Com relação aos demais documentos 

solicitados, entendo que a documentação juntada à Inicial (fls. 324 e 

seguintes), já traz no seu bojo os Estudos e Análises elaboradas pelo 

Requerido a fim de averiguar a viabilidade do projeto.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Tangará da Serra, 14 de novembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285803 Nr: 13689-36.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que promova a prestação de 

contas do valor remanescente, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294272 Nr: 20403-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER, COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, analisando a questão posta na Inicial e demais pedidos, 

preenchido o requisito previsto no art. 151, II do CTN, DEFIRO a liminar 

pleiteada para determinar a suspensão provisória da exigibilidade do 

crédito tributário relativo aos TAD´S de nº 11375590 e 11375586, do DAR 

relacionado a tais termos e consequentemente a emissão da CND.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará da Serra, 14 

de novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294411 Nr: 20533-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos para discussão, DEFERINDO 

suspensão da execução em apenso e mantendo a posse do embargante 

Jeferson de Oliveira Gonçalves, condicionando-o à prestação de caução, 

porque presentes os pressupostos a que se refere o art. 678 do CPC.A 

caução exigida para a concessão da liminar em sede de embargos de 

terceiro pode, conforme as peculiaridades do caso, ser substituída pela 

nomeação do embargante como depositário judicial, o que desde já fica 

determinado.Determino a suspensão do processo principal de nº. cód. 

165415.Desde já retiro as restrições do veículo, via sistema 

Renajud.Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias, conforme 

determina o art. 679 do Código de Processo Civil, consignando-se que não 

sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pelo embargante.Certifique a interposição destes 

embargos nos autos principais, bem como a suspensão acima 

determinada.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da 

Serra, 14 de novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102307 Nr: 1200-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ESPOLIO DE SINVAL 

DE OLIVEIRA, MARIA IRACI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... . Pretensão à reforma de decisão que determinou o sequestro de 

verbas públicas no valor de R$ 51.600,00, para pagamento de multa por 

descumprimento de ordem judicial. Astreintes que têm por finalidade 

garantir a efetividade da decisão judicial. Valor da multa que deve ser 

suficiente e compatível com a obrigação que visa garantir. Possibilidade de 

sua revisão a qualquer tempo. Crédito que não transita em julgado. Mantida 
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a exigibilidade da multa, mister a redução do seu valor para R$ 10.000,00, 

porque o Município (coexecutado) comprovou que o descumprimento foi 

parcial e restrito a um medicamento. Desproporcionalidade do valor da 

execução, que em muito supera o da obrigação principal. Aplicação dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência do art. 537, § 

1º, I e II, do CPC, e art.412 do CC. Precedentes deste E. TJSP. Inviável, 

ainda, o sequestro de verbas públicas. Inteligência do art. 100 da 

Constituição da República. Inadmissível, por fim, a condenação da 

Fazenda do Estado de São Paulo a pagar honorários advocatícios em 

favor da Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Decisão 

reformada em parte. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de 

Instrumento nº 2079311-16.2017.8.26.0000,Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 

13º Câmara de Direito Privado, j. em 07/06/2017)Assim nota-se que a multa 

poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença ser 

modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou 

excessiva.Diante do acima exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pelo FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL e o faço para fixar o valor de R$ 89.037,07 07 (oitenta e nove 

mil trinta e sete reais e sete centavos) a título de multa astreinte por 

descumprimento da ordem judicial.Observado o disposto no artigo 535, 

§3°, I ou II, expeça-se o precatório conforme determinação de 

fls.385/385v.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289881 Nr: 16964-90.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA S/A AGROPECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada eis que ausentes os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, mormente com relação à probabilidade do 

direito alegado.Cite-se, conforme determinado anteriormente.Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará da Serra, 07 de 

novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2861-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, LUIZ DINALE 

FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA RUBINO ZUAN 

ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 Processo n° 2861-20.2014 (Cód. 164733)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168399 Nr: 8937-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal - Cód.168399

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 57/62 e na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via 

BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ das partes executadas.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 02 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153829 Nr: 2485-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 
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tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192035 Nr: 8436-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA HIPOLITO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128015 Nr: 6939-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI LUCAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152291 Nr: 922-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte exequente informar nos 

autos novo endereço do autor, para fins de intimação do alvará expedido.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149741 Nr: 9725-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, fica desde já autorizada a requisição 

do pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 
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tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019157-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA ALVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1019157-40.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): RODRIGO DO ESPIRITO SANTO RÉU: EDNEIA ALVES DE 

SOUZA Vistos em correição. Autuem-se os presentes autos fisicamente, 

encaminhando-o ao Cartório Distribuidor para distribuí-lo a Vara 

competente. Após, procedam-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019157-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA ALVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1019157-40.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): RODRIGO DO ESPIRITO SANTO RÉU: EDNEIA ALVES DE 

SOUZA Vistos em correição. Autuem-se os presentes autos fisicamente, 

encaminhando-o ao Cartório Distribuidor para distribuí-lo a Vara 

competente. Após, procedam-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001997-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONY NICÁCIO CLEMENTE OAB - MT0018294A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para juntar aos autos a GUIA expedida 

pelo site do TJMT referente ao valor da diligência que foi paga, devendo 

apresentar expressamente o NÚMERO DA GUIA do referido recolhimento, 

para que possa ser efetuada a transferência do valor pago ao Oficial de 

Justiça que j´s está na posse do mandado expedido, uma vez que não foi 

juntada a Guia com o número.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002535-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Tangará da Serra (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002535-04.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA IMPETRADO: PREFEITO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos em correição. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Lidioney Cunha Siqueira em desfavor de Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito do Município de Tangará da Serra, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Sustenta o impetrante ter 

participado do processo seletivo promovido pelo Município de Tangará da 

Serra/MT, conforme Edital nº 3/2017, para o cargo temporário de médico 

intervencionista - SAMU (código do cargo: 707), ficando classificado em 

2º lugar, conforme publicação do Edital Complementar nº 7/2018. Ocorre 

que em junho do corrente ano, após notificação para entrega dos 

documentos via Edital Complementar nº 64/2018, o impetrante informa que 

realizou a entrega de toda a documentação e permaneceu no aguardo da 

convocação para o início do exercício do cargo. Entretanto, aduziu que 

outros classificados posterior foram convocados e entraram em exercício, 

preterindo o direito subjetivo do exercício do cargo pelo impetrante. Em 

razão do ocorrido, informa o impetrante que apresentou requerimento 

administrativo solicitando esclarecimentos do ocorrido, entretanto a 

administração municipal até a presente data não apresentou resposta (id. 

16509728). Desse modo, pugnou já em sede liminar pela determinação 

para imediata nomeação do impetrante no cargo classificado e em tutela 

definitiva a confirmação da medida liminar vindicada, concedendo a ordem 

para determinação da imediata nomeação do impetrante para o cargo 

classificado. Com a exordial vieram documentos anexos, notadamente os 

documentos pessoais do impetrante e os editais do processo seletivo. Em 

seguida os autos vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via 

adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação 

está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do artigo 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede 

de cognição sumária, própria deste momento processual, pelos 

argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há 

elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, visto que 

não consta dos autos eventuais motivos da não contratação ou 
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desclassificação do impetrante que ensejaram na contratação dos 

próximos classificados, não se podendo afirmar, ao menos neste 

momento, que a autoridade coatora tenha preterido o candidato ou o tenha 

excluído sem fundamento relevante. Assim, considerando-se o teor do §1º 

artigo 6º corroborado pelo princípio da cooperação e considerando-se, 

sobretudo a urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem 

como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica Interessada, 

apresente as devidas informações sobre o ato atacado e encaminhe a 

este juízo informações quanto: 1) a relação completa dos candidatos 

classificados no processo seletivo nº 003/2017, no cargo de médico 

intervencionista - SAMU; 2) a relação completa dos candidatos 

convocados e nomeados para o exercício do cargo mencionado; 3) 

Informações acerca dos motivos e possíveis fatos impeditivos da não 

nomeação do candidato impetrante e apresente demais documentos que 

reputar pertinente ao caso, visto que se deve destacar que a presunção 

legal é de que os atos administrativos são de fato praticados de forma 

regular. Notifique-se a autoridade impetrada para que além de prestar 

informações, apresente no mesmo prazo a documentação acima indicada. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me conclusos. No mais, cumpra-se prioritariamente, como 

determina o § 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará 

da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002507-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretária municipal de fazenda de Tangará da Serra - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002507-36.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MARCIO JOSE TRETTEL IMPETRADO: SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA - MT Vistos em 

correição. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcio Jose 

Trettel, devidamente qualificado, contra Valnicéia Maria Picoli Barbosa, 

Secretária Municipal de Fazenda do Município de Tangará da Serra, com o 

argumento de violação de direito líquido e certo, na medida em que foi 

negado o pagamento da conversão em pecúnia de 1/3 das férias a serem 

usufruídas a partir de 21 de novembro do corrente ano, sob o fundamento 

de, na época do requerimento administrativo (16/10/2018) o impetrante não 

ter integralizado o período aquisitivo, nos termos do artigo 71 e 74, caput, 

ambos da Lei Complementar municipal nº 006/94 (id. 16438894). Assim, 

requereu, já em sede liminar, concessão inaudita altera pars, da 

suspensão do ato coator e a determinação do pagamento de 1/3 da 

conversão já deferida até o máximo de 02 (dois) dias antes do início do 

usufruto das férias agendadas eis que já integralizado o período 

aquisitivo. No mérito, postulou a concessão da ordem para confirmação a 

liminar anulando a decisão que indeferiu o referido pagamento antes do 

usufruto das férias. Em seguida os autos vieram conclusos. É o breve 

relato. Fundamento. DECIDO. Em que pese o relevante fundamento do 

impetrante, sem analisar o mérito do pedido no que tange o direito ao 

percebimento da vantagem pecuniária em razão do usufruto das férias no 

período concessivo, considerando que a pretensão apresentada na inicial, 

no que tange a tutela de urgência, se refere ao pagamento de diferença 

salarial ao impetrante consubstanciada na conversão de 1/3 das férias em 

pecúnia, prevista no art. 74 da Lei Municipal Complementar nº 6/94, 

inviável a concessão de liminar, nos termos do art. 7 § 2º da Lei nº 

12.016/09, uma vez que tal dispositivo da lei de regência veda 

expressamente a concessão de liminar em mandado de segurança, que 

vise pagamento de qualquer natureza a servidor público. Nesse Sentido: 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA 

SENTENÇA CONCESSIVA EXECUÇÃO PROVISÓRIA LIBERAÇÃO DE 

RECURSOS E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A SERVIDOR 

VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A execução da sentença 

concessiva da segurança é imediata, específica ou in natura, isto é, 

mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz. 

Inaplicabilidade do art. 730 CPC. Transitada em julgado a decisão 

concessiva da segurança, os valores devidos serão pagos medicante 

inclusão em folha de pagamento. Precedentes do Colendo STJ. 2. Não 

comporta execução provisória a sentença concessiva da segurança nas 

hipóteses em que vedada a concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 

12.016/09). Abstenção de aplicação de teto salarial. Medida que implica 

liberação de recursos e pagamento de vantagem pecuniária a servidor 

público. Vedação à concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/09, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso 

d e s p r o v i d o . ( T J - S P  -  A I :  2 0 3 0 0 6 4 7 1 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, eis que vedada no 

presente caso. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. Além disso, 

com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações e 

apresente a documentação solicitada, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Às providências. Tangará da Serra-MT, 09 de 

novembro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002507-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretária municipal de fazenda de Tangará da Serra - MT (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o pagamento de diligência 

para cumprimento do mandado de Notificação, devendo emitir a GUIA NO 

SITE DO TJMT e juntar nos autos a Guia recolhida. No prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15501 Nr: 1548-78.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, ANNELIESE WERMINGHOFF 

PINTO, ALCIR DARTORA, LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Vistos,

Em que pese eventuais tratativas para renegociação, alongamento e 

liquidação do débito com fulcro na Lei 13.606/2018 deva se dar 

diretamente entre as partes por meio de requerimento administrativo do 

devedor junto a instituição financeira, com fulcro no principio da 

cooperação, intime-se o exequente para que informe o valor para 

liquidação imediata do débito e o executado para que comprove o 

apresentação do respectivo requerimento administrativo.

Decorrido o prazo legal sem que o executado comprove a apresentação 

do requerimento administrativo, voltem-me conclusos.

Comprovado o requerimento administrativo intime-se o exequente sobre o 

resultado da renegociação, requerendo o que for necessário para o 

prosseguimento do feito ou eventual extinção.

Sem prejuízo de tais deliberações intimem-se as partes para que se 

manfiestem sobre a localização do bem penhorado, devendo seu titular 

inclusive apresentar informações quanto a sua localização.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 2378-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA AVALIAÇÃO EFETUADA NOS AUTOS AS FLS. 

160/162 VERSO, bem como manifestar quanto ao interesse a adjudicação 

do bem, ou indicar leiloeiro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229682 Nr: 18190-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diligêncie-se junto aos entes conveniados e expeçam-se os oficios 

solicitados, sobretudo junto ao T.R.E e Receita Federal para identicação da 

naturalidade do autor, observando-se o CPF e numero do titulo do autor já 

obtidos junto ao Infojud

Identificada a naturalidade do autor, oficie-se ao respectivo Cartório a fim 

de se confirmar a existencia seu registro de nascimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205212 Nr: 18839-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito, no prazo 

legal, bem como acerca da certidão do oficial de justiça:diligenciei ao 

endereço indicado conforme informado na certidão anterior e ali sendo, 

não encontrei o proprietário do imóvel onde era estabelecida a empresa 

Rodovag Transportes Rodoviários, Sr. Reinaldo Bozanini, segundo 

informações ele poderia ser encontrando também,na Rua Arlindo Lopes 

Nogueira, esquina com a Rua João do Prado Arantes, Bairro Parque das 

Mansoes, ali diligenciei ´por 02 vezes e lhe encontrei o qual me informou 

que a Empresa Rodovag, fechou as portas em seu endereço, e quem era 

o responsável era o Sr. Fabiano, que se mudou da cidade, e quem poderia 

me fornecer informações era a sua ex esposa. Alessandra, proprietária 

do Posto Shoping, Avenida Nilo Torres, ali diligeniei por 03 vezes e 

somente no dia, 15 é que lhe encontrei a qual me informou que o 

Representente legal da Empresa era o Sr. Wilson Tadeu Bastazini, e que 

ele reside em Cuiabá, não sabendo ela precisar o endereço, depois de 

várias buscas fui informado por um Comerciante o qual não quis se 

identificar que ele deverá ser encontrdo na cidade de Cuiaba, Rua 

Marechal Floriano Peixoto, AP, 1104, Bairro Duque de Caxias, bem como 

poderá ser localizada por meio do Sr. Fabiano, fone 067 99862 1000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 Vistos em correição.

Considerando a complementação do depósito, renove-se a intimação do 

exequente nos termos do 2º parágrafo do despacho de fl. 1.305.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1782 Nr: 116-97.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA BIO SOJA DE INOCULANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Oficie-se a empresa indicada solicitando-se informações quanto a créditos 

do executado em relação a eventual contrato de locação e remuneração.

Ficando desde já deferido o pedido de penhora de 30% dos créditos 

decorrentes da locação do imóvel, intimando-se o representante da 

empresa para que proceda o pagamento de tal percentual diretamente em 

juízo, sob pena de reputar-se tal débito inadimplido o que inclusive 

permitirá a adjudicação do crédito pelo exequente.

Deixo de apreciar neste momento o pedido de penhora de valores 

decorrentes de prestação de serviços ou de eventual relação de trabalho 

do executado com a empresa indicada, visto que reputo ser relevante 

para tal análise o levantamento de informação quanto ao montante da 

remuneração do executado.

Por fim, defiro a realização dos procedimentos necessários para a 

negativação pleiteada pelo exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 50-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:OAB/MT 4667, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 Intimação do autor tendo em vista NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR Rosemaria 

Tedesco Abrahão, em virtude de não tê-la encontrado no endereço, sendo 

que, fui informado pelos ocupantes do imóvel que a intimanda seria a 

proprietária do referido imóvel, contudo, os locatários possuem contato 

somente com a imobiliária, não possuindo mais informações sobre a 

locadora, para apresentar o endereço atualizado, bem como requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220026 Nr: 9974-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERICK STONES LTDA - EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO COMERCIO DE MARMORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - 

OAB:18997/MT

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão de folhas 110, bem como a atualização do debito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132383 Nr: 2240-28.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão: Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) 

dias e o requerido não comprovou a restituição do valor apurado pela 

contadoria as folhas 193 verso que deverá ser devolvido a parte autora, 

apesar de intimado por meio de seu advogado via DJE 10216, publicado no 

dia 14/03/2018.

Certifico ainda que em consulta a conta única há valor disponível, 

conforme folhas 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282168 Nr: 10770-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO PARECIS LTDA-COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão de folhas 69, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147191 Nr: 6967-93.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BENEDITO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Intimação do requerido para que fique ciente do alvará eletrônico numero 

n. 445206-2/2018, valor R$ 174,58, beneficiário MHFLORES-ADVOGADOS 

ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215265 Nr: 6251-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Intimação do AUTOR para que fique ciente do alvará eletrônico numero n. 

438130-0/2018, valor R$ 2.813,50, beneficiária COMPACTA COMERCIAL 

LTDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197431 Nr: 12729-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIVAN RIBEIRO BALDOINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 ntimem-se as partes sucessivamente para apresentarem memoriais no 

prazo acordado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254792 Nr: 20502-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BARBOZA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ RAMOS BROIETTI, REGINA MARIA FAIS 

BROIETTI, FRANCISCO DIAS SOARES FILHO, REINALDO FAIS, CREUNICE 

DE LOURDES FAIS, NEIDE MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO A CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 136, ONDE FOI 

CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DEIXOU DE PROCEDER A 

CITAÇÃO DE CREONICE DE LOURDES, CONFORME CERTIDÃO JUNTADA 

AOS AUTOS AS FLS. 136, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256866 Nr: 22135-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FABIANO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALASKS VELOSO RAMOS, RUTH VELOSO 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão de folhas 68, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 
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- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca DO EDITAL DE 

LEILÃO ONDE FOI DESIGNADO O 1ª Leilão para o dia 28/11/2018, ÁS 

13:00 HORAS e O SEGUNDO LEILÃO PARA O DIA 28/11/2018, AS 14:00 

HORAS, SENDO O LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: ATRIO DO 

FORUM DE TANGARA DA SERRA, CONFORME FLS. 233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289334 Nr: 16457-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ NÃO PROCURADO”, 

devendo informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma , informando nos autos com urgência, bem 

COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 com fulcro no princípio da cooperação, oportunize-se manifestação das 

partes para que possam especificar e justificar as provas que pretendem 

produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da demanda a serem 

fixadas pelo Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240787 Nr: 8806-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI, ESPOLIO DE INES DALSASSO NICOLLI, 

MARCIO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VERGUEIRO DA COSTA 

MACHADO NETO - OAB:00006744 DF, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, NATANAEL BATISTA LEAL - 

OAB:00004060 DF, SÉRGIO MURILO DE SOUZA - OAB:OAB/DF 24.535

 Intimação do autor para manifestar nos autos requerendo o que de direito 

quanto a certidão de folhas 166 e documentos de folhas 159/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 4881-28.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico numero n. 

443544-3/2018, valor R$ 6.420,00, beneficiário Carlos Eduardo de Campos 

Borges.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118813 Nr: 8785-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:153.447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120.394 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital e providenciar a 

publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139272 Nr: 9737-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVIO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 242/243.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 6709-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, NOVA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Intimação do executado para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.443546-P/2018 VALOR R$ 263.509,44 E BENEFICIARIO Banco Safra AS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220884 Nr: 10813-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ARLINDA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 143.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148406 Nr: 8294-73.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DIREITO EM FACE O PAGAMENTO VOLUNTARIO E LIBERADO AS 

FLS. 576, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239267 Nr: 6797-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico numero n. 

444269-5/2018, valor R$ 11.807,86, beneficiário Paula Patricia Pasqualli.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265656 Nr: 28924-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTON MARCONDES 

JUNIOR - OAB:145.135/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0

 Vistos,

Proceda-se a avaliação do bem Car/s Reboque/Prancha Reb/Tectran C J4 

19995/1996 Placa IEL 0434, colhendo-se a manifestação das partes..

Proceda-se o levantamento da restrição do bem I/MO CHANGJAIN placa 

DFK 3569, nos termos em que postulado por ambas as partes.

Intime-se o exequente para que apresente memória atualizado do débito.

Após conclusos para análise das impugnações e pedidos de substituição 

de bens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273133 Nr: 3529-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALBERTON MARCONDES 

JUNIOR - OAB:145.135/MG

 Autos n.º 273133Vistos,Tratam os autos de embargos a execução 

promovida por J. L F Pinto Cia Ltda em face da execução de titulo 

extrajudicial promovida por XCMG Brasil Industria Ltda, todos qualificados 

nos autos.Assevera para tanto a inexigibilidade do titulo, que não possuiria 

força executiva, por se tratar de ato acessório e por não ser o titulo 

adequado para cobrança decorrente de compra e venda mercantil e 

subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do excesso de execução, 

decorrente da cobrança de parcela não contratada, desconsideração do 

pagamento de R$ 50.000,00 e abatimentos decorrentes de 

desconformidade dos pneus do veiculo adquirido no negócio subjacente e 

por fim defende seu direito a substituição do bem penhorado, remetendo a 

impugnação a pedido já formulado na execução..A inicial foi recebida a fls. 

97O embargado apresentou impugnação, defendendo a idoneidade do 

titulo e a inexistência de excesso, destaca ainda em sede de preliminar 

que o embargante não respeitou o §3º do arigo 917 do CPC.O embargante 

por fim, reiterou seus argumentos.Frustrada tentativa de conciliação 

vieram os autos conclusos.È o breve relatório. Fundamento. 

Decido.Primeiramente, inviável a inicial dos embargos não tenha adotado a 

melhor

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 8379-93.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDDEMBERG ALMEIDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos,

Expeça-se o necessário, inclusive alvará, para o cumprimento da decisão 

de fls. 221.

Certificada a regularidade no recolhimento das custas, nos termos já 

fixados na decisão de fls. 221 e levantado eventual saldo e não sendo 

apresentada manifestação expressa sobre o interesse na homologação 

do acordo quanto aos demais pontos não indeferidos, proceda-se o 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4490 Nr: 629-31.1997.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. B. BRUN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos,

Considerando-se que a impugnação da instituição financeira é generica e 

que o valor arbitrado se mostra adequado a complexisdade do feito afasto 

a impugnação apresentada e homologo a proposta.

Intime-se a instituição financeira para que promova o recolhimento dos 

honorários periciais, no prazo legal, prosseguindo-se o feito em seus 

ulteriores termos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 Vistos,

Frustradas as diligências para a localização e citação dos requeridos 

neste incidente, acolho o pedido atinente a citação por edital dos 

requeridos ainda não citados.

Outrossim, realizada a citação por edital e certificado o decurso do prazo 

para a defesa, abra-se vista a Defensoria Publica para atuar come 
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curadora especial dos requeridos citados por edital

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136955 Nr: 7249-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, JADIR AGNALDO PFITSCHER, PEDRO 

JORDANI, CARLOS PERINI, IVANEZ GARBUGIO, ANTONIO DILCEU 

GUZATTI, ELEONOR OGLIARI, LEIA LEITE, BALTAZAR ZILIO, ESPOLIO DE 

SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ANA PAULA MARQUES ANDRADE - 

OAB:17098, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - 

OAB:153.282, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA 

DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:10056, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação das partes quanto às impungações 

apresentadas pelo exequente e pela executada Leia Leite.

Após, colha-se manifestação do Contador, sobre as divergências 

apresentadas, e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2966 Nr: 1454-38.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINDO VERONESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ LONDERO, LEO INÁCIO 

LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Intime-se o executado para que se manifste sobre a cessão.

Intime-se o patrono indicado a fls. 538 para que esclareça se irá 

prosseguir na defesa dos interesses dos credores cessionários, hipotese 

onde deverá apresentar cópia da respectiva procuração.

Sem prejuízo de outras deliberações, extraiam-se cópia da certidão de fls. 

517/522v e petição de fls. 524/525 para a Diretoria do Foro da Cmarca de 

Sapezal e Tangará da Serra ante o indicio de irregularizada apontado no 

que tange a localização da área.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2964 Nr: 1452-68.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINDO VERONESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ LONDERO, LEO INÁCIO 

LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Considerando-se a cessação, proceda-se a retificação do polo ativo da 

presente execução nos termos do artigo 778 § 2 do CPC.

Outrossim, intime-se oo patrono indicado a fls. 598 para que esclareça se 

prosseguirá patrocinando o polo ativo da presente demanda, devendo 

apresentar procuração dos atuais exequentes, manifestando-se incluisve 

sobre o interesse no prosseguimento da execução no que tange a 

constrição dos bens anteriormente indicados.

Permanecendo silente, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 592.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 2162-68.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 Vistos,

Intime-se o perito, para que o mesmo se atente da natureza do feito,que 

visa a restituição daquilo que foi pago pelo autor indevidamente, não se 

podendo restituir ao autor o que ele não pagou.

Assim, intime-se para que o mesmo renove o calculo de liquidaçõres 

excluindo do indébito os valores objetos de amortização.

No que tange aos juros moratórios deve o perito se atentar para a data da 

citação, observando-se que os mesmos devem ser cálculados de forma 

não capitalizada.

Apresentados os calculos, colha-se a mnifestação das partes, que em 

caso de nova impugnação devem apresentar memória de cáluclo do que 

reputam devido e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2519 Nr: 1002-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 964

 Autos n.º 2519Vistos,Trata-se de impugnação aos cálculos de liquidação 

apresentados pelo exequente, no que tange a aplicação dos mesmos 

encargos aplicados ao débito aos valores bloqueados em conta corrente 

do executado e utilizados para amortização do débito.Oportunizada a 

manifestação do executado, o mesmo permaneceu silente.É o necessário 

à análise e decisão.Considerando-se que após o depósito judicial não faz 

o exequente mais jus aos encargos moratórios legais, inexiste qualquer 

irregularidade na técnica contábil utilizada pelo contador visando a 

compensação dos encargos.Destaque-se que tal procedimento visa 

simplificar os cálculos em situações onde ocorrem múltiplas amortizações, 

como o presente feito e parte do pressuposto legitimo de que a após a 

realização do depósito judicial, faro o exequente jus a remuneração 

atribuída a respectiva conta e não mais aos encargos moratórios 

decorrentes do inadimplemento do executado.EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

Erro de cálculo e excesso de execução comprovados. Depósitos judiciais. 

Apuração de saldo devedor do executado. Não incidência de juros e 

correção monetária após o depósito judicial. Responsabilidade do banco 

depositário e não do devedor. Condenação de indenização vinculada a 

salários mínimos que deve considerar o valor vigente à época do depósito, 

data em que o devedor se exime de mora. Recurso provido, com 

o b s e r v a ç ã o . ( T J - S P  -  A P L :  9 0 7 0 3 9 6 3 4 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9070396-34.2009.8.26.0000, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 

16/08/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/08/2012)Assim, afasto a impugnação do exequente e homologo o 

cálculo de fls. 750/752, determinando o imediato levantamento dos valores 
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bloqueados pelo sistema BacenJud.Outrossim, no que tange a 

arrematação, considerando-se que atingiu fração ideal de bem imóvel, 

reputo oportuna a realização de audiência de conciliação entre as partes e 

arrematantes, a qual designo para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14;00 

horas.Procedam-se as intimações necessárias.Tangará da Serra, 12 de 

novembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 101330 Nr: 250-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOÃO PEDRO 

DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 17.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Autos n.º 101330

Vistos,

Considerando-se que o Titulo Executivo (Cédula de Crédito Bancária) se 

refere a operação realizada com recursos livres da instituição financeira e 

não tendo portanto origem no FNE, FNO ou qualquer programa 

governamental de financiamento rural, inviável a aplicação do Lei 

13340/2016.

Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito apresentado a fls. 459, 

contudo, não vislumbro em tal requerimento qualquer ato atentatório e sim 

simples compreensão que ora reputo equivocada quanto a extensão da 

aplicação da Lei 13340/2016 e da natureza do débito.

Outrossim, para o prosseguimento do feito, aguarde-se o cumprimento do 

ato deprecado.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291089 Nr: 17884-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA, WENDER 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Autos nº: 17884-64.2018.811.0055.Código Apolo nº: 291089.Vistos 

etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos 

réus Antônio Fabricio Alves Pereira e Wender Rodrigues dos Santos (fls. 

38/43), por intermédio de advogado constituído, argumentando, em 

síntese, não haver necessidade para a restrição de suas liberdades, 

tendo em vista não apresentarem risco à ordem pública e à instrução 

criminal, vindicando os predicados positivos (residência fixa, emprego 

lícito e bons antecedentes).Conforme consta dos autos, os requerentes 

foram presos em flagrante delito no dia 22 de setembro de 2018, pela 

suposta prática das condutas ilícitas tipificadas nos artigos 33, da Lei nº 

11.343/06 e artigo 244-B do ECA.Em sede de audiência de custódia, o 

Magistrado plantonista converteu as prisões em flagrante em preventivas 

(fls. 29/36).Instado a se manifestar acerca do pleito, o Ministério Público 

opinou contrariamente ao deferimento, sob o argumento de necessidade 

de manutenção das prisões dos requerentes para garantir a ordem 

pública, bem como, a conveniência da instrução criminal (fls. 49/54 Ex 

positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

49/54:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

dos acusados Antônio Fabricio Alves Pereira e Wender Rodrigues dos 

Santos, notadamente por persistirem os mesmos fundamentos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado dos indiciados.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 14 de novembro 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito, em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40860 Nr: 84-68.1991.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SOARES FRAGOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOEL NOGUEIRA DE ANDRADE - 

OAB:P. JUST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zeonide Roberto - 

OAB:3574-B

 Vistos,

 Darci Soares Fragoso, conhecido por “Gaúcho”, atualmente com mais de 

70 anos de idade, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, 

§2º, II c/c art. 14, I, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em dezembro 

de 1989.

A inicial acusatória foi recebida em outubro de 1991 (fl.46). Após a 

instrução processual, por meio da sentença de fls. 90/93, proferida em 

março de 1999, o réu foi pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, II do 

Código Penal.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 A pena máxima prevista para o delito descrito no art. 121, §2º, II do CP se 

traduz em 30 (trinta) anos de reclusão, o que gera prescrição da 

pretensão punitiva em 20 (vinte) anos, consoante preconiza o artigo 109, 

inciso I do CP.

Contudo, consoante o art. 115 do CP, os prazos prescricionais são 

reduzidos de metade se o autor do fato era, no tempo do crime, menor de 

21 (vinte e um) anos ou, na data da prolação da sentença, maior de 70 

(setenta) anos.

No caso tem tela, o acusado possui mais de 70 anos, pois nasceu em 

1946 (fl.35), razão pela qual o prazo prescricional se traduz em 10 (dez) 

anos, tempo já decorrido, pois se passaram mais de 19 (dezenove) anos 

desde a última causa interruptiva (pronúncia).

Posto isso, levando em conta a prescrição pela pena máxima prevista para 

o crime de homicídio simples, nos termos dos artigos 107, IV, 109, I e art. 

115, todos do CP, EXTINGO a punibilidade do pronunciado DARCI SOARES 

FRAGOSO e revogo as prisão processual, devendo a secretaria 

providenciar o necessário para recolhimento dos mandados de prisões e 

anotações pertinentes.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, destrua-se o objeto utilizado no ilícito e 

arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273241 Nr: 3626-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLACE SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Vistos,

Wallace Sales da Silva, conhecido por “Pezão” foi denunciado como 

incurso nas sanções do artigo 121, §2°, II e IV, ambos do Código Penal.

 Segundo consta, no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta das 17h, nesta 

cidade de Tangará da Serra, o processado, impelido por motivo fútil e por 

meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu vários golpes 

de faca contra Maico Silva dos Santos que o levaram à óbito.

Após a instrução afeta à primeira fase do rito escalonado do júri, o 

acusado foi pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, II 

(MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão por dívida insignificante de 

R$ 20,00 para compra de drogas) E IV (recurso que dificultou a defesa da 

vítima, consistente em dissimulação que surpreendeu o ofendido), do 
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Código Penal.

Preclusa a decisão de pronúncia, os autos vieram para realização do júri.

Intimadas, as partes arrolaram testemunhas apontadas como 

imprescindíveis e pediram diligências judiciais como busca de 

antecedentes.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Das diligências.

 Atenta às argumentações do promotor de justiça e do defensor público, 

consigno que será entregue aos jurados sorteados, nos termos do 

parágrafo único do art. 472 do CPP, cópia da pronúncia e do relatório do 

processo. Outros elementos poderão ser juntados pelas partes 

interessadas, no prazo legal.

 Feitos tais registros, designo o dia 03/12/2018, às 08h 30min para a 

realização da sessão do júri.

 Às providências, inclusive, comunicando à direção do fórum e 

requisitando apoio da polícia militar.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 292132 Nr: 18731-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise C. D. Gargaglione M. 

Paes de Barros - OAB:15.697/0

 Autos nº: 18731-66.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 292132.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha IPC Weverton Crespim de Oliveira, que deverá ser 

REQUISITADA junto ao respectivo Comando para comparecer, para o fim 

de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291959 Nr: 18586-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA, JDC.BARRETOS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIER FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Paula Papel - OAB:

 Autos nº: 18586-10.2018.811.0055

Código Apolo nº: 291959.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h10min, para oitiva da 

testemunha de defesa João Bosco Diniz Junqueira, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 178291 Nr: 20403-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CÉLIO CÂNDIDO 

FERREIRA, JOSÉ PAULO CÂNDIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 204529 Nr: 18376-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HELENO FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Autos nº 18376-61.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 204529.

 Vistos.

1) Considerando a manifestação ministerial de fls. 122/122 verso, 

DESIGNO o dia 14 de março de 2019, às 14h20min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3) INTIME-SE a vítima Yadja Lins dos Santos e a testemunha Ivone 

Jovelina Lins, no endereço fornecido às fls. 73/73 verso para 

comparecerem, a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 4) CIÊNCIA o Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 03 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 235316 Nr: 1552-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DIONNES BARBOSA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 .Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 94/99) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

fevereiro de 2019, às 16h50min.4.INTIME-SE o réu para comparecimento, a 

fim de ser interrogado, sob pena de revelia. 5.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 01-F) e na resposta (fls. 99).6.REQUISITEM-SE, junto ao 

Comando respectivo, as testemunhas militares, para comparecerem à 

audiência supra designada.7.Considerando o teor do termo de declaração 

da vítima acostado às fls. 54, contendo manifesta renúncia, a proferido 

antes do recebimento da denúncia, no que tange ao delito de ameaça a 

oitiva da vítima respeito, a teor do art. 16 da Lei 11.340/06, será realizada 

na mesma audiência supra designada sendo que, por tal motivo, a vítima 

Viviane Casali Marques deverá ser INTIMADA a comparecer devidamente 

acompanhada de advogado (que deve ser profissional diverso daquele 

contratado pelo réu).8.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Advogado do 
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réu.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152083 Nr: 693-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANGELA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Autos nº 693-79.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 152083.

 Vistos etc.

1) DESIGNO o dia 25 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para audiência 

de instrução, com a finalidade de ouvir as testemunhas de defesa e 

proceder ao interrogatório da ré.

 2) INTIMEM-SE a ré para comparecimento, a fim de serem interrogada, sob 

pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE as testemunhas de defesa Lindolfo Alves da Costa, Adrielli 

da Conceição e Marilce Ângela da conceição (fls. 48) para comparecerem, 

a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 4) Com relação à testemunha Edllainy Pereira da Silva, considerando que 

foi devidamente intimada para comparecer à audiência de fls. 106, 

conforme se vê da certidão de fls. 101 e não o fez, nem justificou a 

impossibilidade de fazê-lo, EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO 

COERCITIVA de tal testemunha.

5) Por fim, ABRA-SE VISTA dos autos à defesa da ré para se manifestar 

acerca da certidão de fls. 70 verso, trazendo aos autos o endereço 

atualizado da testemunha Alvides dos Santos, trazendo novo endereço, 

no prazo de cinco (05) dias, sob pena de preclusão.

 6) CIÊNCIA o Ministério Público e à Defesa da ré.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 292132 Nr: 18731-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise C. D. Gargaglione M. 

Paes de Barros - OAB:15.697/0, ROBSON DUPIM DIAS - OAB:OAB/MT 

14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 12854/B

 Autos nº: 18731-66.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 292132.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha IPC Weverton Crespim de Oliveira, que deverá ser 

REQUISITADA junto ao respectivo Comando para comparecer, para o fim 

de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291959 Nr: 18586-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA, JDC.BARRETOS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIER FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Paula Papel - 

OAB:OAB/SP 345.748

 Autos nº: 18586-10.2018.811.0055

Código Apolo nº: 291959.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h10min, para oitiva da 

testemunha de defesa João Bosco Diniz Junqueira, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GODOY INGLEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/01/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/12/2018, às 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/12/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/12/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/12/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000932-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DORETO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado pedido de penhora on line, necessária a 

apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, INTIME-SE o 

exequente para manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ROSANGELA CALONGA ARGUELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL, OAB/MT 17.211 

para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de 

não conhecimento dos atos praticados. INTIMO também o advogado da 

sentença proferida no ID 16230771, ressaltando que o seu prazo para 

interposição de recurso é de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS, OAB/MT 21.936- O para regularizar a 

sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento 

dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-37.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL AUGUSTO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001311-31.2018.8.11.0055 Autor (a): Juvenal Augusto Simão 

Ré (u): Banco Bradescoard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida 

total no valor de R$ 1.230,24 (mil duzentos e trinta reais e vinte e quatro 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré[5]. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má 

fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 
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Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001228-15.2018.8.11.0055 Autor (a): Maria Neusa da Silva Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida 

total no valor de R$ 152,72 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Ademais, a própria autora confirma a 

contratação da empresa ré, conforme ata de audiência de conciliação (cf. 

ID n. 16126351). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré[5]. Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem 

como demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a 

procedência do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida 

ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a parte autora ao 

pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 152,72 

(cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), com correção 

monetária pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e juros 

simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condená-la ao 

pagamento de multa de 10% (dez por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 
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preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002073-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEOCON CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002073-47.2018.8.11.0055 Autor (a): Pasqualli & Freitas Ltda. – 

EPP Ré (u): Neocon Construtora Ltda. – EPP PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 12 de novembro de 2018, às 14h00m (cf. 

ID n. 16470617), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 

15437753). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da ré. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 15.546,57 (quinze mil reais quinhentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos), decorrentes da venda de produtos (cf. 

extrato de vendas anexos e boletos à petição inicial). Por tal razão, requer 

a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação 

para condenar a parte ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, 

a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa 

por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam 

na procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia 

citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 15.546,57 

(quinze mil reais quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data da 

propositura da ação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIELLI DE JESUS TELLES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000563-33.2017.8.11.0055 Autor: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI Ré: 

ANTONIELLI DE JESUS TELLES PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

correição. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS em que alega o autor que 

celebrou com o requerido um contrato de compra e venda de imóvel 

urbano e que sobre referido lote estava edificado 4 kitinets se 

comprometendo o requerido a realizar a construção de uma 5ª Kitnet em 

referido imóvel afirma que o requerido não cumpriu com a obrigação de 

construção, sendo referida kitinet construída pelo autor. Requer a 

rescisão do contrato firmado entre Promovente e Promovido e a 

condenação do Promovido ao pagamento de todos os danos materiais 

sofridos pela Autora, somado à multa avençada no contrato e aos lucros 

cessantes, em razão do não cumprimento de obrigação de fazer ante a 

construção da 5ª kit net, que acabou sendo executada a obra pelo 

promovente. O promovido em sua defesa afirma que no inicio do mês de 

dezembro de 2016 o Requerido procurou o Requerente para terminar a 

obra, porém o inquilino que residia na 4º Kit Net pediu para que 

esperassem o final do mês para a finalização da obra. Afirma que de 

comum acordo ficou acertado que o requerido sairia de férias em 

dezembro e que quando de seu retorno faria a obra conforme combinado. 

Aduz que assim que chegou de suas férias, fora informado do falecimento 

de seu sogro, residente no Estado de Goiás, sendo necessário o 

acompanhamento junto com sua esposa, ficando ausente por mais alguns 

dias, noticiando o acontecimento para o Requerente, porém que, quando 

retornou, fora surpreendido com a finalização da Kit Net, sendo procurado 

pelo Requerente para que ressarcisse o montante gasto na finalização da 

Kit Net, em que alegava ter gasto R$ 16.863,70 (dezesseis mil oitocentos e 

sessenta e três reais e setenta centavos), valor que considerou 

exorbitante. Requer a improcedência da ação. Passo a análise do mérito. 

A priori não há se falar em RESCISÃO CONTRATUAL, pois não requereu o 

promovente a extinção do contrato, pois se assim o fizesse deveria ser o 

contrato de compra e venda e negocio jurídico cancelado com a 

necessária devolução do imóvel para o Requerido e o valor adimplido para 

o Requerente. Não havendo rescisão não há se falar em aplicação da 

multa prevista na cláusula oitava de referido contrato. Quanto aos danos 

materiais entendo que há prova nos autos de que o autor seja credor do 

montante não atualizado de R$ 7.153,70 (sete mil cento e cinquenta e três 

reais e setenta centavos), razão pela qual é imprescindível que o réu seja 

compelido ao pagamento do valor citado. Referido valor encontra guarida 

na soma dos gastos para a construção da 5ª Kit Net representados pela 

Notas fiscais referente a Materiais de construção: NFe nº 000007055 no 

valor de R$ 2.463,70 (dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e 

setenta centavos); Mão de obra: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e 

Materiais para pintura: NFe 000.004.431 no valor de R$890,00 (oitocentos 

e noventa reais). Entendo que as notas ficais referente a Elaboração de 

projeto junto a energia e Instalação de medidores de energia não devam 

ser incluídas neste somatório, pois não dizem respeito a construção da 5ª 

Kit Net, mas sim a adequação em relação a energia disponibilizada naquele 

lote, não constando qualquer informação como sendo de responsabilidade 

do requerido esta implantação no contrato apresentado nos autos. 

Sublinho que desconsidero o cálculo apresentado pelo autor como devido 

pelo requerido, uma vez que essa abarca a multa prevista na cláusula 

oitava. Outrossim, no que toca ao pedido indenizatório por danos materiais 

na modalidade “lucros cessantes”, entendo que o autor não comprovou 

quaisquer danos materiais além dos valores não adimplidos pelo ré. Assim, 

por ser o ônus de sua alçada, na forma do art. 373, inc. I do CPC, opino 

pela improcedência de tal pedido. Nesse sentido, é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça, in verbis: [...]. Os lucros cessantes são prejuízos 

materiais causados em razão da impossibilidade de auferir lucro, diante de 

um evento danoso, o que deve ser demonstrado de forma inconteste, 

sendo o ônus do autor. (Ap 100624/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 

14/09/2016) [...] É ônus do autor a prova concreta e segura daquilo que 

deixou de aferir em razão do ato considerado ilícito, a possibilitar a 

condenação em lucros cessantes. [...] (Ap 96986/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 30/09/2016) (grifo nosso). Os danos materiais para 

serem indenizados exigem, necessariamente, a comprovação de sua 

ocorrência. Sublinho que não há qualquer prova de que o autor tenha 

deixado de auferir algum lucro com a inadimplência da ré, ao contrário, 

existem apenas alegações sem qualquer escoro fático-probatório. Nesse 

sentido, mutatis mutandis, é o posicionamento do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui 

natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros 

cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se 

admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da 

realidade efetivamente provada. Precedentes. [...] (REsp 1347136/DF, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 

07/03/2014) Neste diapasão, procedente o pleito indenizatório do autor, 

nos termos acima descritos, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se o réu ao 

pagamento de R$ 7.153,70 (sete mil cento e cinquenta e três reais e 

setenta centavos) sublinho que tais valores deverão ser acrescidos de 

juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a incidir do arbitramento. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001545-47.2017.8.11.0055 Autor: CIROLUIZ DA SILVA 

FERNANDES Ré: OI S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 
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orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 342,99 (trezentos e 

quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), referente ao Contrato 

nº 0005091673066617, conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, 

afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Ainda, relata que 

verificou que referido débito é decorrente do mesmo contrato que ensejou 

a propositura da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

danos morais e cancelamento de restrições, que move face a Ré, a qual 

tramita sob o número 8010425-74.2015.8.11.0055, perante este Juizado 

Especial Cível. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparado em dano moral. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 

restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos termos do art. 

373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa[5]. A ré, em 

sua contestação, requer preliminarmente a extinção do processo sem 

apreciação do mérito pode ser dar em virtude da verificação de coisa 

julgada e no mérito requer a improcedência da ação afirmando efetiva 

contratação por parte do autor - ausência de ato ilícito e do nexo causal. A 

priori reconheço a preliminar de coisa julgada tão somente no pedido 

quanto a declaração de inexistência de débito, pois o contrato já foi 

declarado inexistente no processo que tramitou sob o número 

8010425-74.2015.8.11.0055, passando a análise dos danos morais, tendo 

em vista que verifico que a reclamada promoveu uma nova negativação 

em 2017, depois do trânsito em julgado da sentença do primeiro processo. 

Assim agindo, praticou uma nova conduta, posterior à declaração judicial 

de inexistência do débito, gerando um novo dano ao reclamante. Quanto 

ao mérito da demanda, analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta já 

declarado inexistente o contrato que ensejou a negativação do nome do 

autor, sendo a restrição posterior ao trânsito em julgado da sentença que 

declarou inexistente o débito. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[6]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Logo, comprovada a falha na 

prestação de serviço, bem como o dano moral puro decorrente dessa 

conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para Condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– data da inclusão no cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 

de novembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Tendo a Instituição Financeira afirmado a existência de 

relação jurídica entre as partes cumpria-lhe o ônus juntar aos autos 

provas hábeis para corroborar a sua tese recursal e elidir a afirmação do 

Autor de que nunca manteve qualquer negócio jurídico com o Banco. Os 

documentos unilateralmente produzidos pelo Banco de per si não são 

hábeis para comprovar a existência de contratação entre as partes, 

tampouco comprova de per si a sustentada inadimplência contratual. 

Demonstrara que é indevida a cobrança do débito, deve-se reconhecer 

também que é indevida a anotação do nome da parte nos cadastros de 
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dados negativos. fazendo surgir a responsabilidade civil e o dano moral no 

caso de natureza in re ipsa. Se o valor do dano moral atende a 

razoabilidade como também o caráter punitivo pedagógico deve ser 

mantido o montante fixado pelo Juízo a quo. Presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por 

pessoa física, cabendo o deferimento da justiça gratuita, especialmente, 

quando há documentos corroborando tal assertiva. (Ap 8832/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) [6] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS SOARES DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002074-32.2018.8.11.0055 Autor (a): Damaris Soares da Silva 

Aguiar Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 16471717), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15125450). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001603-50.2017.8.11.0055 Autor (a): Renato Ferreira de Souza 

Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida 

total no valor de R$ 211,70 (duzentos e onze reais e setenta centavos), 

como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em questão por 

não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Outrossim, embora intimada, a parte autora não 

apresentou impugnação aos termos da contestação, fato que reforça a 

verossimilhança das alegações da empresa ré. Assim, sem maiores 

digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, 

por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. 

Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré[5]. Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 
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notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.
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Autos n. 1001310-46.2018.8.11.0055 Autor (a): Sergio Vilhalba Torre Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 172,95 (cento e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

telas sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados 

pela ré, bem como há indicativo de pagamentos realizados. Daí dizer, sem 

maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por 

lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso – 

especialmente porque há indicativo de pagamentos realizados pela autora. 

Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de 

prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 
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DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Autos n. 1001946-12.2018.8.11.0055 Autor (a): Wanderson Vertuoso da 

Silva Souza Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 211,43 (duzentos e onze reais e quarenta e três centavos), conforme 

prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse 

débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

telas sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados 

pela ré, bem como há indicativo de pagamentos realizados. Daí dizer, sem 

maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por 

lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso – 

especialmente porque há indicativo de pagamentos realizados pela autora. 

Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de 

prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Autos n. 1001787-69.2018.8.11.0055 Autor (a): Franciney Silva dos 

Santos Ré (u): Vivo S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 31 de outubro de 2014 e a presente 

ação distribuída apenas em 21 de julho de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Por fim, salienta-se que à parte autora foi 

dada oportunidade de manifestar sobre o assunto, uma vez que a matéria 

foi veiculada pela ré em sua contestação, portanto respeitadas as 

premissas definidas no parágrafo único do art. 487 do CPC. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por DECLARAR a prescrição da 

pretensão da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFAEL ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI LUCAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001858-71.2018.8.11.0055 Autor (a): Lucinei Lucas Soares Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 
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de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 02 de abril de 2015 e a presente ação 

distribuída apenas em 28 de julho de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

 

Autos n. 1001722-74.2018.8.11.0055 Autor (a): Sebastião Morais de 

Moura Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida 

total no valor de R$ 498,22 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e 

dois centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 
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por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Outrossim, embora intimada, a parte autora não 

apresentou impugnação aos termos da contestação, fato que reforça a 

verossimilhança das alegações da empresa ré. Assim, sem maiores 

digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, 

por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. 

Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré[5]. Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 498,22 (quatrocentos e noventa e oito reais e 

vinte e dois centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do 

respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. 

Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON AMAZONA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

DAIANNY SEVERO DE ARRUDA OAB - 046.614.631-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, bem como da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado GUSTAVO AUGUSTO HANUM 

SARDINHA OAB/MA 19.073-A e OAB/GO 23.151 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012073-89.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL DE ALMEIDA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT0009139A 

(ADVOGADO(A))

ODIL DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT2403/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. O executado opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do ID 

14664604, afirmando que a decisão do ID 13932143 foi omissa, porque 

não apreciou o requerimento para declarar a prescrição intercorrente 

quanto ao pedido de cobrança de honorários advocatícios objeto da 

petição inicial. Para o cabimento dos embargos de declaração, 

imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 48 da Lei 

n. 9.099/95. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, 

tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. 

Este Juízo, na decisão do ID 13932143, efetivamente, não se manifestou 

expressamente quanto ao pedido para ver declarada a prescrição 

intercorrente da cobrança objeto da inicial. Assim, conheço dos embargos 

de declaração, porém, rejeito-os, pelas seguintes razões abaixo 

elencadas. De início, é preciso observar que o pedido inicial teve como 

origem a sentença (fls. 145/156) proferida nos autos do Processo nº 

3013-88.2002.811.0055 (cód. 51183), que tramitam por meio físico, neste 

Juizado Especial. Referida sentença, que condenou o ora executado ao 
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pagamento de indenização em favor da parte que figura no polo ativo 

daquela demanda, foi atacada por meio de recurso inominado. No 

julgamento do referido recurso, a E. Turma Recursal deste Estado manteve 

inalterada a sentença, condenando ainda o executado ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da 

condenação (fls. 206/210 dos autos acima mencionados). Referido 

acórdão, publicado aos 18.09.2003, transitou em julgado no dia 

25.09.2003, conforme se verifica pela certidão de fls. 211 do processo 

acima referido. Dotado do referido título executivo judicial, o reclamante 

então requereu o cumprimento de sentença por petição protocolada aos 

03.11.2003 (fls. 213/214 do processo principal). Referido petição foi 

expressa no sentido de que o reclamante pretendia desde já o 

cumprimento da sentença, para que o ora executado pagasse não só o 

principal, mas também os honorários advocatícios, que também constam 

expressamente do cálculo de fls. 215. Conclui-se, assim, 

inequivocamente, que não há qualquer possibilidade para que se 

reconheça a alardeada prescrição, porque quando do protocolo da 

referida petição, não haviam se passado nem dois meses do trânsito em 

julgado da sentença condenatória; consequentemente, nem de longe 

esvaiu-se o prazo prescricional previsto no art. 25, da Lei nº 8.906/1994. 

Necessário ressaltar que todo o imbróglio que agora o executado usa 

como fundamento para o requerimento para reconhecimento da prescrição 

teve origem na decisão de fls. 455/457 do processo físico, pela qual o 

Juízo determinou ao ora exequente que digitalizasse as principais peças 

dos autos, promovendo a execução dos honorários por meio de processo 

eletrônico. A esse, seguiu-se outro equívoco, consistente na decisão de 

do ID 6344559 (destes autos eletrônicos), que acabou por receber o 

pedido como se ação de conhecimento fosse. Referida decisão, no 

entanto, que ora será revogada, não importa em qualquer nulidade 

procedimental, tendo em vista que o executado já havia, há muito, sido 

intimado para o cumprimento da sentença, inclusive no que tange ao 

pagamento dos honorários advocatícios, conforme se infere pela 

determinação de fls. 216 do processo principal (despacho que recebeu o 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 213/214) e de todos os demais 

atos que se seguiram desde então, demonstrando inequivocamente que o 

executado foi regularmente intimado para o cumprimento da sentença. Por 

esse motivo, este Juízo consignou na decisão do ID 13932143 que estava 

recebendo e analisando a petição do ID 6344676 como se embargos 

fosse, já que se está, inequivocamente, diante de procedimento em fase 

de cumprimento de sentença, que apenas dá continuidade à execução 

dos honorários advocatícios que já havia se iniciado, há muito, no 

processo físico principal. Em assim sendo, embora este Juízo tenha 

efetivamente sido omisso na apreciação da questão de ordem pública 

suscitada pelo executado, verifico que não houve, em qualquer hipótese, 

a alardeada prescrição intercorrente. Ante o exposto, CONHEÇO, porém 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração do ID 14664579, 

mantendo incólume a decisão do ID 13932143. Por oportuno, revogo o 

despacho do ID 6344559, e determino o prosseguimento do feito, 

passando à análise do requerimento do ID 14765359. Considerando que, 

devidamente intimado, o executado não efetuou o pagamento do valor 

devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se esgotaram todos os 

meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora através 

de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do sistema 

Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante 

autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, 

deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia 

sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Tendo em vista que a diligência foi apenas parcialmente frutífera, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a existência de 3 veículos em nome da parte executada. Porém, 

sobre eles pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula 

de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Considerando 

que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo à análise do 

requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme 

dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de 

informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Os documentos estão à disposição das partes em pasta própria na 

Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 
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Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 83-44.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE LIBERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:OAB-MT 7562, RAFAEL FRANÇA CORRÊA - OAB:OAB-MT 

13752-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Embargante, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais . 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parter requerida para se manifestar no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003006-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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C. L. L. (REQUERENTE)

J. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003006-50.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JORGE LUIS LAVANDOSKI, CESAR LUIS LAVANDOSKI 

REQUERIDO: ANA PAULA SALVADOR DA COSTA Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. II. Considerando as circunstâncias e os 

fatos narrados no pedido inicial, em especial o fato de o requerente estar 

exercendo a guarda de fato do filho menor desde a separação do casal, 

visando evitar uma mudança brusca da situação fática consolidada, a 

surtir efeitos na vida pessoal da infante, em mero juízo sumário de 

cognição, nos termos dos artigos 33 usque 35, da Lei nº 8.069/90, defiro 

liminarmente a guarda provisória postulada, sem prejuízo de ulterior 

revogação, a qualquer tempo. III. Comprovada a maternidade em relação 

ao menor, arbitro alimentos provisórios na importância de 30% do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais, e vinte centavos), devidos a partir da data da citação. Tenho que 

este valor atenderá às necessidades mais prementes do alimentando, 

levando em consideração que, neste momento, ainda não há a 

comprovação de renda da alimentante, o que exige cautela, tendo em vista 

o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as 

consequências do inadimplemento. IV. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 03/12/2018, às 09:30 horas, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. V. Cite-se a parte requerida para comparecimento, intimando-a 

também acerca da guarda e dos alimentos acima fixados, devendo o 

mandado, ainda conter que, em caso de não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, 

§4º, CPC). VII. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de 

então, as normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, 

hipótese em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência 

inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC). VIII. O não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º). IX. 

Havendo desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, §8º). X. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). XI. Vistas ao Ministério Público. 

XII. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99413 Nr: 5517-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 99413.

Vistos etc.

I. Intime-se a Leiloeira de que não há óbice para a realização do leilão 

aprazado, eis que, a despeito de ter constatado que o veículo objeto de 

penhora e leilão (ford pampa placas JYU 0019) se encontra registrado em 

nome de terceiro, trata-se de bem móvel, cuja transferência de 

propriedade se opera pela tradição, foi penhorado e depositado em mãos 

do credor há mais de 05 (cinco) anos, não tendo havido nenhuma 

insurgência de terceiros.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 3278-76.2009.811.0045

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRO HOFFMANN, IRMA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO FERRARIN, MARLENE PIVETTA 

FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:14.903-B/MT

 CÓDIGO 33663.

Vistos etc.

1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (f. 402/409) onde 

os executados alegam, em síntese, que os exequentes pretendem o 

recebimento do valor de R$ 35.170,15, porém, atribuíram ao cumprimento 

de sentença o valor de R$ 9.645,67, razão pela qual o pedido deve ser 

limitado a este último montante. Alegam, ainda, que os parâmetros de 

cálculo dos exequentes estão incorretos, pois o acórdão que majorou os 

honorários advocatícios fixados na sentença não determinou qualquer 

espécie de correção monetária no valor da causa, e, tendo os exequentes 

atualizado o valor, estão exigindo o pagamento de R$ 7.022,51 a mais do 

que o valor devido, acarretando excesso de execução.

 Os exequentes manifestaram às f. 412/421 rechaçando os argumentos 

da impugnação e sustentando a litigância de má fé dos executados. 

Afirmam que o valor da causa indicado à f. 395 se reveste em erro 

material e que o requerimento de cumprimento de sentença apresentado 

preenche todos os requisitos do art. 524 do CPC, inexistindo exigência 

legal de constar o valor da causa. Repelem a alegação de excesso de 

execução afirmando que o cálculo apresentado está em consonância com 

o título judicial.

 Nova manifestação dos executados às f. 422/441, onde postulam pela 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e consequente 

suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios ora 

executados, afirmando para tanto que desde o ajuizamento da ação houve 

alteração em suas condições econômicas, e que atualmente sobrevivem 

com um salário mínimo mensal cada um e necessitam da ajuda de 

familiares para a sua subsistência.

 2. Vieram os autos conclusos. Decido.

Direto ao ponto, é de rigor a rejeição da impugnação ao cumprimento da 

sentença, eis que manifestamente infundada.

O requerimento de cumprimento de sentença apresentado pelos 

exequentes às f. 390/397 está instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito e atende os requisitos previstos no art. 524 do CPC.

 É patente o erro material no que diz respeito ao “valor da causa” indicado 

no final do requerimento (R$ 9.645,67), na medida que o valor executado 

(R$ 35.170,15) se encontra claro e repetidamente destacado (nos 

fundamentos, no pedido e em cálculo anexo, num total de CINCO vezes). 

Revela-se maliciosa a pretensão dos executados em se utilizar de um erro 

material tão visível para manejar defesa, sobretudo diante do fato 

incontroverso de que o presente cumprimento de sentença versa acerca 

da execução de honorários advocatícios majorados em sede recursal 

(conforme exposto pelos impugnantes no item 1 de f. 402, quando expõem 

o contexto fático da demanda).

 Igualmente maliciosa é a alegação de excesso de execução.

 A sentença de f. 296/298 arbitrou os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, os quais foram majorados para 20% 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal (f. 378/379), tendo como 

fundamento o disposto no § 11º do art. 85 do CPC, que prevê 

expressamente a majoração dos “honorários fixados anteriormente”.

 Do cálculo realizado pelos exequentes extrai-se a atualização do valor da 

causa (R$ 140.738,18) a partir da data de sua fixação, quando decidido o 

incidente de impugnação ao valor da causa (em 08/04/2014 - f. 219) até a 
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data do cálculo (em 09/10/2017), e deste resultado (R$ 175.850,75) a 

extração do percentual de 20% arbitrado em seu favor a título de 

honorários advocatícios, resultando no valor executado de R$ 35.170,15. 

Logo, o cálculo realizado pelos exequentes está em perfeita sintonia com 

o julgado e não contém nenhuma incorreção a ser feita.

 No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária formulado pelos 

executados com a nítida e revelada pretensão de ver suspensa a 

exigibilidade do débito em execução, de plano é de ser indeferido.

 A atual qualificação sustentada pelos executados, no sentido de serem 

idosos que sobrevivem com aposentaria de um salário mínimo e ajuda de 

familiares, não se mostra suficiente para descaracterizar a condição 

financeira diversa (favorável) demonstrada no transcorrer do processo, 

onde se verifica que há pelo menos quatro anos atrás, quando decidido o 

incidente de impugnação ao valor da causa (cópia às f. 217/219), a 

“pequena” propriedade rural dos executados (da qual continuam 

proprietários, embora informem terem cedido parte dela em comodato) 

detinha valor venal estimado em R$ 2.697.433,00 (dois milhões, seiscentos 

e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e três reais).

 Ademais, é entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do e. STJ 

de que, não obstante o benefício da assistência judiciária gratuita possa 

ser requerido a qualquer tempo, sua concessão não tem efeito retroativo 

para o fim de alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na 

sentença do processo de conhecimento transitada em julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Discute-se nos autos a possibilidade de concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, com possibilidade de retroagir à sentença 

transitada em julgado. 2. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do 

EREsp 255.057, concluiu ser cabível a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, na fase de execução. Todavia, não se 

vislumbra a possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar a 

condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo 

de conhecimento transitada em julgado, sob pena de ofensa ao art. 467 do 

CPC. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

REsp 1448189/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)”

Por fim, ponderando tudo o que se evidenciou no presente feito, não há 

como afastar a litigância de má-fé dos executados/impugnantes, a qual se 

configura por ao menos quatro razões: I) opor resistência injustificada ao 

andamento do processo; II) proceder de modo temerário; III) provocar a 

presente impugnação mesmo sabendo ser ela manifestamente infundada; 

IV) interpor a presente impugnação com intuito manifestamente 

protelatório.

 3. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e, 

nos termos do disposto no art. 81 do CPC, CONDENO os 

executados/impugnantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

que fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado do débito em 

execução.

3.1. Com o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se a parte 

exequente para a atualização do débito, incluindo ainda multa de 10% e 

honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença também em 

10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como requerer o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

 3.2. Intimem-se. Cumpra-se.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94937 Nr: 1826-55.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRFG, FVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Código 94937.

Vistos etc.

I. Defiro as provas requeridas pelas partes, porquanto úteis e 

tempestivamente pleiteadas.

II. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 15h30min.

 III. Intimem-se pessoalmente as partes, com as advertências de estilo 

(CPC, art. 385, § 1º).

IV. Ressalto que cabe as partes informarem ou intimarem as testemunhas 

por ele arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo 

a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada 

aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 

455, §1º, do CPC).

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. De ciência ao Ministério Público.

VII. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 4931-40.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 CÓDIGO 98676.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 144.

II. Após, nada sendo requerido, arquive-se nos moldes da sentença 

proferida nos autos.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101509 Nr: 22230-30.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCELI BAUNGARTNER BEUTLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 CÓDIGO 101509.

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença fundada em titulo 

executivo judicial. Alterem-se, pois, os registros da distribuição e capa dos 

autos.

 II. Certifique-se a Secretaria Judicial quanto ao trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos.

III. Nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – é possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho, é de faculdade do mesmo.

 IV. Diante disso, tendo sido apresentado o demonstrativo de cálculo e 

discriminação de crédito, sendo atendidas as determinações constantes 

no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, em 

conformidade com os termos dispostos nos §§ 2º e 4º do art. 513 do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescidos das 

custas da execução (art. 523 do CPC).

 V. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 
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CPC).

 VI. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

 VII. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

 VIII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

IX. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112824 Nr: 5394-45.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Código: 112824

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que apresente impugnação a contestação 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias.

 II.Após, decorrido prazo, com ou sem apresentação, intimem-se as partes 

para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem quanto as provas que 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

III. Em seguida, conclusos para deliberações.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119756 Nr: 420-28.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 CÓDIGO 119756.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 176.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intime-se e cumpra-se.

IV. Nada mais sendo requerido, arquive-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34976 Nr: 5421-38.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 34976.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 134.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89852 Nr: 3738-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILVA PEREIRA PAULATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 CÓDIGO 89852.

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença fundada em titulo 

executivo judicial. Alterem-se, pois, os registros da distribuição e capa dos 

autos.

 II. Nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – é possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho, é de faculdade do mesmo.

 III. Diante disso, tendo sido apresentado o demonstrativo de cálculo e 

discriminação de crédito, sendo atendidas as determinações constantes 

no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, em 

conformidade com os termos dispostos nos §§ 2º e 4º do art. 513 do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescidos das 

custas da execução (art. 523 do CPC).

 IV. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

 V. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

 VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

 VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 129012 Nr: 5127-39.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 129012.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 
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em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 217-52.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA DAGUETTI, FRANCIELI DAGHETTI, MAYKELLI 

DAGHETTI, TEREZINHA GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR RUHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CÉLIA DE JÚLIO - 

OAB:13227

 CÓDIGO: 14314

Vistos, etc.

I. Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade no prazo de 10 dias.

II. Após, venham os autos conclusos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 3674-82.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI, JOSÉ LUIZ LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 CÓDIGO 43367.

Vistos etc.

I. Defiro como requer às fls. 160/161, devendo ser observado as contas 

indicadas à fl. 161, bem como os respectivos valores.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intime-se e cumpra-se.

IV. Nada mais sendo requerido, arquive-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86569 Nr: 364-97.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA ANDREIS, MAFRE VERACRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:20.949/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL 

- OAB:24067/O

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, tendo em vista que não ficou 

comprovado a culpa da Requerida no acidente. Fica igualmente isenta a 

Seguradora Denunciada.Portanto, condeno a parte Autora ao pagamento 

de honorários que fixo em 20% (vinte por cento) e ao pagamento das 

custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas 

do Rio Verde-MT, 16 de novembro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34995 Nr: 271-42.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR NADIN, ROSMARIA INES NADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BLASS, ELIZETE BLASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francys ricardo menegon - 

OAB:13640

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 34995

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

 Cuida-se de exceção de pré-executividade, apresentada por RAIMUNDO 

BLASS e outra, com os seguintes argumentos:

a) Sustenta que o cumprimento de sentença teve início no valor de R$ 

50% da multa (R$ 180 mil) e os honorários foram fixados em 10% (R$ 18 

mil);

b) Na época, o magistrado reduziu o valor da multa para 10% (36 mil) e 

manteve os honorários em 10%. No entanto, os advogados continuaram 

cobrando o percentual dos honorários como se a multa não tivesse sido 

reduzida, o que configura excesso de execução.

 Em resposta, argumentou-se (fls. 539/548):

a) Que o valor dos honorários foi estabelecido por decisão judicial, no 

despacho de cumprimento de sentença, onde restou escrito que seria 

10% do valor da causa;

b) Argumenta que não há excesso de execução, até porque, sequer 

houve penhora integral do valor perseguido em juízo; Pede a rejeição da 

exceção.

 RELATEI.

 A questão é de simples deslinde, vez que os honorários são fixados com 

base no valor buscado em juízo, no caso, a multa contratual. Como o 

magistrado reduziu o valor da multa, os honorários permanecem com a 

mesma fixação (10%), mas com base no valor atual da multa (que sofreu 

redução).

 Quando se fala em fixação de honorários com base “no valor da causa”, 

é evidente que, se se trata de cumprimento de sentença, se cuida do valor 

estabelecido pela sentença, e não o valor apresentado na inicial.

 E, se o valor da multa da execução sofreu redução por decisão judicial, 

por óbvio que os honorários que foram fixados em percentual também 

terão sua base de cálculo afetada.

 Razão com o excipiente da pré-executividade, logo, intime-se o excepto 

para apresentar novos e atualizados cálculos, destacando que o 

percentual deverá incidir na base de cálculo na multa firmada pelo 

magistrado.

 Cumpra-se e em seguida, conclusos.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 19 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118249 Nr: 8568-62.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALEXANDRE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, ante a demonstração da regularidade do 

apontamento negativo.Portanto, condeno a parte Autora ao pagamento de 

honorários que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) e ao pagamento das 

custas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade 

processual.Condeno o Autor ao pagamento de 05 salários mínimos por 

litigância de má-fé, em favor do Requerido. Tal multa não está com a 
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cobrança suspensa em decorrência da gratuidade na forma do art. 98, § 

4º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de novembro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002226-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002226-81.2016.8.11.0045. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: KIRST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

- ME Vistos. 1. Tendo em vista que o requerido, apesar de devidamente 

citado (Id. 11451080 p. 1), não apresentou embargos à ação monitória, 

nem efetuou o pagamento, tem-se por constituído o título executivo judicial, 

independente de qualquer formalidade. Procedam-se às retificações 

necessárias. 2. Por se tratar de título executivo judicial que se pretende o 

pagamento de quantia certa, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

dias, acostar ao feito demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

crédito, atentando-se para exigências do artigo 524 do CPC. 3. Cumprido o 

item retro, intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena 

de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 

10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito. 4. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 5. Transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, independentemente 

de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o executado apresente 

sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte exequente requerer à 

serventia, desde logo, a expedição de certidão para fins de protesto, nos 

termos do artigo 517 do CPC. 6. Ao final de todo o processado supra, e 

nada sendo encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

suspensão do feito. 7. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. LUCAS DO 

RIO VERDE, 26 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115321 Nr: 6836-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS 

LTDA, LEONARDO WAGNER DORILÉO SANTOS, JOSÉ WAGNER DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 162652 Nr: 7594-20.2018.811.0045

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADO, AACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de revogação de internação provisória (fls. 50/57) 

postulado pelo representado VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA sob o 

argumento que jamais praticou qualquer outro ato infracional, bem como 

que estuda e trabalha. Juntou os documentos de fls. 58/62.

O Ministério Público se manifestou às fls. 63/66 pelo indeferimento do 

pedido.

2. Em análise aos documentos que acompanham a representação, restou 

demonstrado que o ato infracional imputado ao representado foi realizado 

mediante violência a pessoa, de modo a restar caracterizada a hipótese 

autorizadora para aplicação da medida de internação descrita no artigo 

122, I, do ECA.

Verifica-se que há indícios de autoria e materialidade, conforme se infere 

dos documentos juntados às fls. 07/36, em especial do termo de 

reconhecimento de pessoa de fl. 14, bem como do termo de declaração de 

fl. 19, onde o próprio declarante confessa perante a autoridade policial a 

prática do ato infracional.

Ademais, o periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, se faz 

presente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio 

gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu 

conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da 

Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a 

reação da comunidade à prática delitiva. O caso em tela aponta o 

cometimento, em tese, de ato infracional com intenso desvalor de conduta 

e de resultado, cujas circunstâncias, gravidade, potencial lesivo e 

repercussão social foram de induvidosa e sobrelevada monta no distrito 

da culpa, a indicar que a liberdade do(s) infrator(es) importa em concreto 

risco para a estabilidade da sociedade local. Tal espécie de ação social 

propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte 

sentimento de impunidade e de insegurança.

Assim, encontram-se presentes os elementos autorizadores para a 

decretação da internação provisória, sendo que sua manutenção é medida 

que se impõe.

5. Nos termos do disposto no artigo 108 e 122, II, do ECA, indefiro o pedido 

de revogação da internação provisória.

6. Intimem-se.

7. Aguarde-se a realização da audiência de apresentação designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 16832 Nr: 2153-15.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002747-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR SILVA DE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002747-89.2017.811.0045. Deveras, como fórmula/regra 

geral, o ato de citação e intimação por hora certa se concretiza, em 

princípio, independentemente, de ordem judicial e pressupõe que o 

meirinho empreenda diligências, por duas vezes, no domicílio/residência da 

parte sem o encontrar e que, ao mesmo tempo, também exista suspeita de 

ocultação [art. 252 do Código de Processo Civil]. Contudo, se o 

magistrado, de acordo com as circunstâncias concretas, constata a 

existência de indícios de ocultação do réu, pode excepcionalmente 

determinar a citação e intimação por hora certa [cf.: TJPB, Apelação n.º 

0125012-80.2012.815.0011, 4.ª Câmara Especializada Cível, Rel. João 
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Alves da Silva, DJe de 15/04/2016]. Pois bem. Na hipótese concreta, 

segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que foi 

tentada, sem êxito, a realização da citação do executado, em várias 

oportunidades, inclusive o oficial de justiça entrou em contato telefônico 

com o executado que, entretanto, se negou a recebê-lo (evento nº 

14221961). Subsiste, nestas circunstâncias, suspeita concreta e fundada 

de ocultação do executado. Portanto, diante deste cenário, Determino que 

se proceda à citação do executado, na forma deprecada, por hora certa. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002187-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processos n.º 1002187-50.2017.8.11.0045. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, bem como em consulta realizada no 

Sistema de Controle de Processos PJe, é possível divisar que a autora 

protocolou, na Comarca de Nova Mutum/MT, requerimento que visa o 

cumprimento da ordem de busca e apreensão do veículo na forma do art. 

3.º, §§ 12.º e 13.º do Decreto-lei n.º 911/1969, o qual tramita naquela 

Comarca sob o n.º 1001705-42.2018.8.11.0086, sendo que, conforme 

mandado devolvido, acostado ao ID n.º 15899003 daqueles autos (‘vide’ 

cópia anexa), o veículo foi apreendido e depositado em mãos do 

representante da requerente. Diante disto, intime-se a requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito, citando o 

requerido. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002130-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL HONORATO E MELO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002130-66.2016.8.11.0045. Indefiro o requerimento 

de requisição de informações, mediante a expedição de ordem judicial, 

para viabilizar a localização de dados acerca do endereço do executado, 

visto que esta providência extrapola o âmbito de análise do objeto da carta 

precatória e, portanto, deve ser efetivada perante o Juízo Deprecante, 

competente para examinar este tipo de requerimento. D’outra banda, 

compulsando os autos, verifica-se que só foi tentada a localização do 

executado em um dos endereços constante na carta precatória (Rua 

Zínias, n.º 1790-W), devido ao pagamento de apenas uma diligência do 

oficial de justiça (ID n.º 10342376). Diante disto, Intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito, 

informando se há o interesse na tentativa de localização do executado no 

outro endereço constante nos autos (Av. Goiás, n.º 1377-S), e, caso 

positivo, pague as despesas de locomoção do meirinho, sob pena de 

devolução da missiva. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001198-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. G. D. J. G. (REQUERENTE)

SANDRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001198-78.2016.8.11.0045. Considerando-se que as partes 

não apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 12431319 e ID n.º 

13776011), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003868-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERRARIA OAB - SP253137 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. KREIN E CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003868-55.2017.8.11.0045. Comunique-se o Juízo do 

processo originário, via malote digital, instruído com cópia do despacho, 

certidões dos oficiais de justiça e informações do local onde está 

depositado o bem [art. 636, 1º da CNGCGJ/TJMT], para que providencie a 

intimação da instituição financeira requerente para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, proceda à retirada do bem do local depositado. 

Após, arquive-se o procedimento, procedendo-se as devidas baixas nos 

livros de registros do feito [art. 636, § 2.º da CNGCGJ/TJMT]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002632-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRINEU CARLOS HOFFMANN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002632-05.2016.8.11.0045. Em face da certidão 

acostada ao ID n.º 15968553, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem, fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo. 

Procedam-se as devidas baixas nos livros de registros do feito. Lucas do 

Rio Verde/MT, 21 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002100-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARVALHO BARRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002100-94.2017.8.11.0045. Intime-se o exequente, 

mediante a expedição de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo procurador no 

processo, sob pena de extinção do feito [art. 76, § 1.º, inciso I do Código 

de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004190-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004190-41.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de realização 

da citação do requerido por hora certa, visto que a citação por hora certa 

se concretiza, em princípio, independentemente de ordem judicial, e 

pressupõe que o meirinho empreenda diligências, por duas vezes, no 

domicílio/residência do requerido sem o encontrar e que, ao mesmo tempo, 

também exista suspeita de ocultação [art. 252 do Código de Processo Civil] 

— exigências/requisitos que, na hipótese concreta, ainda não se 

encontram presentes, haja vista que o oficial de justiça sequer localizou o 

endereço indicado originalmente na carta precatória (ID n.º 15917798). 

D’outra banda, tendo em vista que o requerente informou novo endereço 

do requerido (ID n.º 16074955, pág. 2), oficie-se ao Juízo Deprecante, com 

o objetivo de solicitar, no prazo de 20 (vinte) dias, nova data para 

realização da audiência. Em seguida, com a informação da nova data, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001430-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LENILDA CASTRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001430-90.2016.8.11.0045. Arquive-se o processo. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR05792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001790-88.2017.8.11.0045. Em sede de juízo de retratação, 

realizado no recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código 

de Processo Civil], Mantenho a decisão agravada, por seus próprios 

fundamentos. Havendo solicitação, oficie-se ao Juízo ‘ad quem’ 

informando que a decisão foi mantida e que o recorrente cumpriu o 

disposto no artigo 1.018, do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

integralmente a decisão acostada ao ID n.º 15698640. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18649 Nr: 136-69.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ROBERTO CORTESIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE PRATA 1000 INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:OAB/MS 3052

 Processo n.º 136-69.2006.811.0045.

Intimem-se os advogados que subscreveram o requerimento arquivado 

nas fls. 322/325 dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente instrumento de procuração [art. 104 do Código de Processo 

Civil]. Após, com a apresentação da procuração, com base no conteúdo 

do art. 1.023, § 2.º do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação 

do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos 

para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 487-37.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DA CONCEIÇÃO DIAS BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BORTOLASSI, ESPÓLIO DE ARDILHO 

BORTOLASSI, ORACILIO BORTOLASSI, DILCE DE MELLO BORTOLASSI, 

GLÁUCIA MARTINS BORTOLASSI, TEREZINHA DE LOURDES FARIAS 

BORTOLASSI, DORVALINA BORTOLASSI DOMINGUES, MEDARDO 

BORTOLASSI NETTO, JÚLIA ALVES BORTOLASSI, DORCÍLIO SEGUNDO 

BORTOLASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Processo n.º 487-37.2009.811.0045.

Para melhor análise do pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita, DETERMINO a intimação da autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a exibição das duas últimas declarações de 

imposto de renda (ou prova de que é isenta).

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se os 

demais requeridos, intimados a respeito do conteúdo da decisão judicial 

juntada na fl. 445 dos autos, apresentaram manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40218 Nr: 535-25.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON FERNANDES MATTOS, CRISTIANE 

FERNANDES MATTOS, ESPOLIO DE EDGARD MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR DOSSO PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 Processo n.º 535-25.2011.811.0045.

Como forma de imprimir celeridade no andamento do processo Determino 

que o Gestor Judiciário estabeleça contato telefônico com a Serventia 

Notarial do Segundo Ofício da Comarca de Pato Branco/PR e com o 

Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com o 

intuito de requisitar, respectivamente, a remessa de cópia do documento 
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arquivado nas fls. 598/599 dos autos e do cartão de assinaturas do ‘de 

cujus’ Edgard Mattos, em “alta resolução”, para fina de viabilizar a 

realização da prova pericial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106665 Nr: 2146-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS SILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 2146-71.2015.811.0045.

A intimação dirigida ao endereço registrado/informado no processo 

presume-se válida e consumada, visto que configura ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para o efeito de 

intimações/comunicações processuais [art. 274, parágrafo único do 

Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a intimação do 

autor, para comparecer em cartório, constatou-se que o requerente 

modificou o endereço e atualmente se encontra em lugar incerto e 

não-sabido (fls. 98/101). Portanto, diante desta moldura, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

cadastrado no processo.

Considerando-se que o requerente, devidamente intimado e advertido 

sobre as consequências do descumprimento da decisão judicial, que 

atribuía o dever processual de comparecer em cartório e proceder à 

coleta dos grafismos-padrão, para viabilizar a realização da prova pericial, 

deixou de atender o ordem judicial (fls. 94/95 e 98/101), DECRETO a perda 

da faculdade/direito de concretizar a produção da prova pericial. 

Intimem-se.

Venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107982 Nr: 2822-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS MORAES FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Processo n.º 2822-19.2015.811.0045.

Como forma de concretizar a aplicabilidade do principio da transparência e 

da boa-fé e considerando-se que o exame das teses suscitadas na 

demanda pressupõe a análise do instrumento de contrato celebrado entre 

as partes, com lastro no conteúdo normativo do art. 396 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que a ré apresente, no prazo de 20 (vinte) 

dias, na via original, os instrumentos de contrato celebrado entre as 

partes.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110195 Nr: 4055-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AMARAL HEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de proceder a implantação do benefício 

previdenciário consistente no amparo assistencial à requerente, no valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável 

de 20 (vinte) dias.Intime-se a requerida, mediante a observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito do laudo 

pericial médico [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil].DETERMINO 

que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder 

ao pagamento dos honorários do perito.Cumpra-se integralmente a 

decisão judicial arquivada na fl. 67 dos autos.Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119173 Nr: 53-04.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABINO MENDOZA GUALASUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Gabino Mendoza Gualasua contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, para o fim de:a) DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS que conceda o benefício do amparo assistencial para 

Gabino Mendoza Gualasua, contabilizado a partir da data do protocolo do 

requerimento administrativo, devendo perceber mensalmente um salário 

mínimo, com espeque no conteúdo dos art. 203, inciso V da CRFB/88, art. 

20 da Lei n.º 8.742/1993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2003;b) CONDENAR a 

autarquia requerida no pagamento dos valores devidos, a contar da data 

do protocolo do requerimento administrativo, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, com incidência desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida, e acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que a requerida deve ficar isenta do pagamento das custas 

judiciais.Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, CONDENO a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo 

Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92590 Nr: 6442-10.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA CASSOL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6442-10.2013.8.11.0045.

Intime-se a requerida, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito do pedido de desistência do recurso 

de apelação e se concorda com os cálculos de liquidação da dívida 

apresentados pela autora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29050 Nr: 3018-33.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ASCARI-ME, VALMOR ASCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Processo n.º 3018-33.2008.811.0045.

Considerando-se que a penhora ‘on-line’ realizada baseou-se em valores 

que, naquele momento, não estavam atualizados, visto que se efetivou 

cerca de cinco meses depois (fls. 42/46), como medida de prudência, 

DETERMINO que se proceda a intimação dos executados, através do 

advogado constituído, via DJe, e por carta com aviso de recebimento, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuem o pagamento do saldo 

remanescente da dívida, sob pena de penhora de bens.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34096 Nr: 3806-13.2009.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUSO & ARTUSO LTDA, ALESSANDRA 

ARTUSO, JOEL ELGER, LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, ARLINDO 

ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 451/2009.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101936 Nr: 22432-07.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KB TRANSPORTES LTDA ME, ESTER BIRKHAN, 

MARIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à ação monitória, formulados pela Defensoria Pública, 

que atua na condição de curadora especial dos réus KB Transportes Ltda. 

ME, Ester Birkhan e Mario Agostinho Kern, citados por edital na ação 

monitória promovida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Centro Norte do Mato Grosso - SICREDI Centro Oeste MT, e 

como consequência direta:a) DECLARO constituído, de pleno direito, o 

documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como 

título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código 

de Processo Civil/2015;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com esteio 

no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO os embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários 

de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 3866-44.2013.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERES REGINA FERREIRA, BM, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE CAMARGO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3866-44.2013.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

foi protocolizado pedido de cumprimento de sentença, formulado por 

Gilmar de Carmargo Vieira. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81120 Nr: 4930-60.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP, PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Processo n.º 4930-60.2011.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que já se consumou, em 

momento anterior, a penhora no rosto dos autos da ação cível n.º 

2937-79.2011.811.0045, código 42628, na forma do art. 860 do Código de 

Processo Civil (fls. 334/335) e que as partes, devidamente intimadas, não 

se manifestaram (fls. 336/337). Inviável, portanto, a prática, em 

duplicidade, do mesmo ato processual e/ou, nesta quadra processual, a 

realização de reforço da penhora, sem que se tenham informações sobre 

a insubsistência da penhora para liquidar a dívida. INDEFIRO, portanto, o 

pedido de penhora.

Considerando-se que as partes litigantes, devidamente intimadas a 

respeito da penhora, não apresentaram manifestação/impugnação, 

DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro, objeto da penhora, em 

pagamento da dívida. Expeça-se alvará de liberação da quantia em 

dinheiro, depositada nos autos da ação cível n.º 2937-79.2011.811.0045, 

código 42628, em favor do exequente.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 37113 Nr: 2150-84.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE RÁDIO DIFUSÃO 

COMUNITÁRIA, ANTONIO DONIZETE CAVALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES SUCESSORA DA 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo n.º 2150-84.2010.8.11.0045.

Com fundamento no teor do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se 

a executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca 

do pedido juntado na fl. 474 dos autos. Após, venham conclusos para 

exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38772 Nr: 3809-31.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Por via de consequência, diante deste cenário: a) DECLARO A 

CONSUMAÇÃO do pagamento parcial da totalidade da dívida, 

representado pelos depósitos realizados nos dias 09/02/2018 e 

02/10/2017; b) DECLARO LÍQUIDA a existência de saldo devedor 

remanescente, em favor dos exequentes, no valor de R$ 7.458,34 (sete 

mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro 

centavos).Preclusa esta decisão judicial, expeça-se alvará de liberação 

da totalidade dos valores em dinheiro, depositados no processo, em 

benefício dos exequentes.Intime-se a empresa executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetive o pagamento do saldo remanescente da 

dívida, sob pena de penhora de bens.Expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, que deverá ser instruído com cópia do documento arquivado na fl. 

239 dos autos, para que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a 

transferência dos valores em dinheiro para a conta 

judicial.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21743 Nr: 3019-86.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY PAULO KNORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - OAB:16.427 

MT

 Processo n.º 3019-86.2006.811.0045.

Levando-se por linha de estima o lapso de tempo transcorrido entre a data 

da avaliação e o presente instante, o quê, certamente, pode comprometer 

a exata/correta valoração do bem, objeto do ato de penhora, DETERMINO 

que se proceda nova avaliação do bem imóvel. Expeça-se mandado 

judicial, com objetivo de proceder-se a remoção e avaliação do bem e a 

intimação do executado acerca do ato processual.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98551 Nr: 4836-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJ, KBPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha Silva Quintana 

- OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Processo n.º 4836-10.2014.8.11.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo que 

tramita em apenso.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Após, venham conclusos para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 4046-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HILÁRIO ORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRINEU CARLOS HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4046-94.2012.811.0045.

Considerando-se que o advogado procedeu a devolução do processo, 

DEIXO de determinar a aplicação das sanções fixadas na decisão judicial 

arquivada na fl. 66 dos autos.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39143 Nr: 4168-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA - produtos agropecuários Ltda., KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE 

COLA PEREIRA DOS SANTOS, ELAINE KESSLER BUTTNER, CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:MT- 3162, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimo a parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 10(dez) 

dias, proceda com a distribuição das cartas precatórias ou junte nos autos 

o comprovante de recolhimento das taxas e custas para distribuição. Bem 

como, solicito que proceda com o recolhimento da diligência do Sr. Oficial 

de justiça, para distribuição do mandado de intimação dos requeridos 

Carlos e Elaine. Outrossim, reitero a intimação para que informe o 

endereço correto dos requerido Celso e solange tendo em vista o contido 

na fl. 163.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 133371 Nr: 7518-64.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICO, JULLIANY CRISTINA DO 

NASCIMENTO RONCATO RICO, NORIVAL RICO FILHO, SAMANTHA 

FRANÇA DOS ANJOS RICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:PR/11.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes. Fixo, 

como matéria fática controvertiva, os seguintes fatos: a) o fato de os 

embargantes/executados terem sofrido uma perda na produção de soja 

em grãos, na safra 2012/2013, equivalente a 851 mil quilos (14.183 

sacas); b) o fato de a perda da produtividade ter ocorrido por culpa da 

embargada/exequente. Consiste questão de direito relevante: a higidez do 

título executivo.Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal dos 

embargantes e a produção de prova testemunhal, a meu ver, se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos. 

DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento 

pessoal dos embargantes, exclusivamente.INDEFIRO o pedido dos 

embargantes de realização de prova pericial.Distribuição do ônus da 

prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista 

no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.Designo o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, para realização de audiência de instrução. 

Com fundamento no teor do art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 

rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob pena de 

preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].Incumbe ao advogado 

constituído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do 

agendamento da audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de 

novembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119653 Nr: 363-10.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RICO, NORIVAL RICO FILHO, 

SAMANTHA FRANÇA DOS ANJOS RICO, JULLIANY CRISTINA DO 

NASCIMENTO RONCATO RICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MINUZZE FERNANDES - 

OAB:55983/PR, MARCIO LUIZ NIERO - OAB:PR/11.333, RAFAEL 

MAZZER DE O. RAMOS - OAB:PR/36.389

 Processo n.º 363-10.2016.811.0045.

Em atendimento ao princípio do contraditório [art. 9º do Código de 

Processo Civil], intimem-se os executados, através de seu advogado 

constituído, via Dje, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem 

sobre o pedido de conversão da ação em execução por quantia certa.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102748 Nr: 113-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE LIMA BECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SO SUL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Processo n.º 113-11.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Bruno de Lima 

Becher contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99589 Nr: 5631-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CARAN CRUZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5631-16.2014.811.0045.

Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se o executado realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35983 Nr: 996-31.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO VERDE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

DOS PRODUTORES LUVERDENSES, CARLOS HENRIQUE BAQUETA 

FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 996-31.2010.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Cooperbio 

Verde-cooperativa Agroindustrial dos Produtores Luverdenses e Carlos 

Henrique Baqueta Fávaro contra Banco Bradesco S/A e MT Corretora de 

Seguros Ltda, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica 

conforme manifestação dos exequentes à fl. 205. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30079 Nr: 160-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 160-92.2009.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo..

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89038 Nr: 2946-70.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÔNIA NICOLAI CHIODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2946-70.2013.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113548 Nr: 5828-34.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO a parte autora para, 

querendo, manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 97/99 no prazo de 

15 (quinze)dias, após manifestação ou decurso do prazo, proceder-se-á 

à intimação da requerida mediante carga nos autos para manifestar no 

prazo em dobro: 30 (trinta)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109005 Nr: 3374-81.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO HELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:MT/16431-A

 Processo n.º 3374-81.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, formulado por Joelso 

Helger contra Samuel Leimann.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121260 Nr: 1211-94.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILZA MERES DE OLIVEIRA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Processo n.º 1211-94.2016.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109662 Nr: 3749-82.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3859-93.2015.811.0041.

Considerando-se que o requerente, devidamente intimado, permaneceu 

inerte, deixando de informar endereço atualizado no processo, 

imprescindível para realização da prova pericial, operando-se a preclusão 

[art. 223 do Código de Processo Civil], DECRETO a perda da 

faculdade/direito de concretizar a produção da prova pericial.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

provas, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 
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abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao requerente, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82608 Nr: 2020-26.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACOLÃO E SUPERMERCADO POPULAR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT, Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:49707

 Processo n.º 2020-26.2012.811.0045.

Calcule-se o valor das custas judiciais. Logo após, considerando-se o 

conteúdo da manifestação da empresa executada, DETERMINO A 

CONVERSÃO do valor depositado, objeto da penhora, para o efeito de 

realizar o pagamento das custas judiciais e, o saldo remanescente, caso 

houver, deverá ser utilizado para efetivar a quitação dos honorários 

sucumbenciais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 4087-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, VALDIR CASONATTO, ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4427/O

 Processo n.º 4087-61.2012.811.0045.

Intime-se o exequente/credor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresente a matrícula atualizada do bem. Após, venham conclusos para 

exame do pedido de penhora.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 118 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37823 Nr: 2860-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2860-07.2010.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

promova o andamento no processo, pois o prazo requerido, para 

suspensão do processo, já se exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 8673-39.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MENSCH CALLAI, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ 

CALLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 8673-39.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se as 

partes litigantes, devidamente intimadas, indicaram assistentes técnicos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca do teor da decisão judicial 

juntada nas fls. 135/136 dos autos, mediante a estrita observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115418 Nr: 6898-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ROBERTO PAGNUSSAT - 

OAB:OAB/RS 78.182

 Processo n.º 6898-86.2015.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 313, inciso II do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95344 Nr: 2172-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR SONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente para manifestar acerca do ofício de fl. 75 e verso, 

bem como da certidão do oficial de justiça de fl. 80/81-verso, no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2287 Nr: 320-69.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEZ BOTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO TRABALHADORES NA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE L.R.V, MANOEL LEITE DA SILVA, 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: C. HUMBERTO DE OLIVEIRA 

JR - OAB:MT/11.208-B

 INTIMO o executado SINDICATO TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO 

DE MERCADORIAS DE LUCAS DO RIO VERDE acerca do teor do ofício de 

fl. 296-verso, do Cartório de 1º Ofício de Lucas do Rio Verde-MT, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento dos emolumentos de 

R$13,78, a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 3196-8, Conta 

Corrente n.º 15149-1, em nome do Cartório de 1º Ofício de Lucas do Rio 
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Verde-MT, CNPJ 06.148.534/0001-46, podendo comprovar nos autos ou 

diretamente no cartório, comunicando ao juízo, para cancelamento da 

penhora do imóvel matrícula 3.386.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39748 Nr: 4698-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE 

SCHREINER BOHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 INTIMO, a EXEQUENTE para que, retire a certidão de penhora no prazo de 

05 (cinco)dias e, no prazo de 10 (dez)dias contatos do término do prazo 

para retirada da certidão, nos termos da decisão de fl. 123, providencie a 

juntada de cópia da matrícula atualizada do bem, com o registro da 

penhora. INTIMO ainda para manifestar, no prazo de 05 (cinco)dias, 

acerca da petição de fl. 138 dos executados, que requerem audiência de 

conciliação, diante do interesse de efetuarem acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 624-09.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor, através do seu 

procurador, para manifestar em 05 (cinco) dias acerca do ofício que 

informou o não comparecimento na perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116061 Nr: 7294-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITTE TRINKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO & CIA LTDA, 

ROBERTO CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, VALDIR 

PASSARINI CASONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO para que, no prazo de 10(dez) dias,retire a certidão de penhora na 

secretaria e providencie a juntada aos autos da cópia da matrícula 

atualizada dos bem, com o registro da penhora, bem como indique a exata 

localização do imóvel para que seja procedida sua avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102290 Nr: 22573-26.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 INTIMO a exequente acerca da expedição do alvará, bem como para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004887-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PAVAN GANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004887-62.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi deferido até 19/10/2018 (evento 

nº 16537403 - pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora submeteu-se à avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de neoplasia maligna de bexiga, diagnosticada sob o CID C67.9, 

foi submetida a programa de quimioterapia e se encontra em tratamento 

quimioterápico de manutenção, conforme demonstram os atestados 

médicos encartados nos eventos nº 16537426. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Irene Pavan Ganzer, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Considerando-se as particularidades da causa e como forma 

de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso 

VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia 

requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas e, como 

regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para momento 
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oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência de 

conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004882-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004882-40.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e do risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação (‘periculum in mora’), e tendo em vista que a concessão de 

tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 131172 Nr: 6257-64.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TEODORO PAGANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 Vistos etc.,

Defiro o parecer ministerial de fl. 57.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157157 Nr: 4181-96.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 “Vistos etc., 1. Tendo em vista o não recambiamento do réu (fls. 106/107), 

redesigno a audiência para o dia 09 de janeiro de 2019, às 13h30min para 

oitiva das testemunhas residentes nesta Comarca e interrogatório do 

acusado. 2. Intimem-se. Requisitem-se, se necessário. 3. Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Campo Verde/MT para oitiva do informante 

Kaique Gonçalves Xavier, conforme requerido pelo “Parquet” às fls. 

108/109. 4. Dou os presentes por intimados. 5. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40234 Nr: 550-91.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENI MATIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Vistos etc.,

Ante o teor da certidão de fl. 941, tenho que o pedido de autorização de 

saída de fls. 930/933 restou prejudicado de análise.

Outrossim, proceda-se a confecção de novo cálculo da pena e, após, dê 

ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151890 Nr: 1011-19.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO FOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos etc.,

1. Em que pese o teor dos documentos de fls. 614/622 e 623/632, 

oficie-se ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Três de Maio/RS, 

solicitando-lhe a remessa das guias de execução penal dos autos nº 

074/2.03.0001307-6 e nº. 074/2.03.0001437.

2. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158136 Nr: 4725-84.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698/O

 Vistos etc.,

O recuperando Nelson dos Santos , qualificado nos autos, por meio de 

advogado constituído, requereu alteração das condições impostas para 
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cumprimento do benefício do regime aberto, a fim de que o mesmo possa 

trabalhar na empresa “El Shaday Prestadora de Serviço Ltda” de domingo 

à sexta-feira das 18h00min às 07h00min e, aos sábados, quando 

necessário (fls. 28/32).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente (fl. 47).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de pedido do recuperando do regime aberto de autorização para 

trabalhar na empresa “El Shaday Prestadora de Serviço Ltda” de domingo 

à sexta-feira das 18h00min às 07h00min e, aos sábados, quando 

necessário (fls. 28/32).

O trabalho lícito atende os fins da pena, uma vez que trata-se de uma das 

principais fontes de ressocialização.

Assim sendo, e considerando o teor do documento de fl. 47 e o parecer 

favorável do Ministério Público, tenho por bem, em caráter excepcional, e 

por questão de política criminal, flexibilizar as condições impostas ao 

recuperando.

ISSO POSTO, defiro o pedido do recuperando de fl. 281, e de 

consequência, autorizo-o a trabalhar na empresa “El Shaday Prestadora 

de Serviço Ltda” de domingo a sexta-feira das 18h00min às 07h00min e, 

quando necessário, aos sábados, desde que junte comprovante de 

trabalho no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após prestação de serviço.

Mantenho as demais condições tal como lançadas.

O descumprimento desta, ou de qualquer das outras medidas, 

anteriormente decretadas, poderá ensejar na regressão de regime em 

desfavor do recuperando.

Intimem-se o Ministério Público, o recuperando e seu defensor.

Proceda-se Sr. Gestor Judiciário a elaboração de novo cálculo de pena do 

recuperando, para fins de concessão de novos benefícios e, após, dê-se 

vista as partes para manifestação e, em seguida, voltem-me concluso.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98582 Nr: 4860-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI HOFFMANN, JUREMA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Vistos etc.,1. Do acusado Eloi HoffmannNão havendo preliminares a 

serem apreciadas, e não vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 

397 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU 

O FEITO POR SANEADO, e de consequência, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15h00min. 

Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. 

Requisite-se, se necessário. Se houver testemunhas residentes em outra 

Comarca, expeça-se imediatamente Carta Precatória.Findo, cumpra-se o 

“item 5” da decisão de fl. 141.2. (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140163 Nr: 3534-38.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LEMES DE SOUZA, GUSTAVO 

HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES, YAN MATHEUS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA 

LOPES, Filiação: Carmem Ângelo Espíndola e João Valdenir Lopes, data de 

nascimento: 06/12/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, aprendiz, 

Telefone 65 - 9661-1214 e atualmente em local incerto e não sabido YAN 

MATHEUS DE SANTANA, Filiação: Valdivina Alves Nascimento e Jacir 

Joaquim de Santana, data de nascimento: 23/11/1998, brasileiro(a), natural 

de Lucas do Rio Verde-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) oferecer DENUNCIA em face de THIAGO LEMES DE SOUZA (...); 

GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES (...) e, YAN MATHEUS DE 

SANTANA (...) Consta nos autos que, na madrugada do dia 01/04/2017, 

na Rua Bérgamo, no Bairro Veneza, nesta urbe, os denunciados THIAGO 

LEMES DE SOUZA (...); GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES (...) e, 

YAN MATHEUS DE SANTANA, na companhia dos adolescentes M. W. S; 

T. S. F; G. D. A. L e de um agente não identificado, agindo com inequivoco 

ânimo homicida, na posse de armas brancas, mataram, por motivo torpe, 

meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima Claudemir 

Matias Gomes. "(...)" Ante o exposto e, os denunciados THIAGO LEMES 

DE SOUZA (...); GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES (...) e, YAN 

MATHEUS DE SANTANA, tiveram suas condutas incursas no artigo 121, 

§2º, Incisos I, III e IV do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (...) 

Lucas do Rio Verde/MT, 09/03/2018.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Citem-se os acusados e intime-os para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar 

aos denunciados, se os mesmos possuem advogado constituído, e caso 

não possuam, se tem condições de constituir advogado. Caso os 

denunciados não apresentem a resposta no prazo legal ou não constituam 

Defensor ou informem não possuírem condições de constituir advogado, 

nomeio desde já para a defesa dos mesmos o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem como para 

oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do 

CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para 

citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362, 

do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, 

§1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, 

que objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome dos réus, salvo os referentes à esta Vara. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. Nesses termos, INDEFIRO também o item “2” do 

parecer ministerial de fl. 200.3. Comunique-se do recebimento da denúncia 

ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se 

o banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) 

(item 7.5.1, inciso III, da CNGC/MT).4. Após, venham-me os autos 

conclusos.5. Às providências e expedientes necessários, observando as 
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formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de novembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 126402 Nr: 3658-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

levando em conta a declaração de fls. 44, para INTIMAR o Acusado, na 

pessoa de seu procurador indicado, para que, no prazo legal apresente 

Resposta a Acusação.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES GUTZEL (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/12/2018 Hora: 

15:15h (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WILLIAN LENZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001021-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CHARLES WILLIAN LENZ DE 

LIMA REQUERIDO: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Depreende-se da petição de id. 16203010, que parte 

autora manifesta o desinteresse no litígio querendo a extinção sem 

resolução do mérito. Deste modo, o pleito referente à desistência há de 

ser atendido não havendo razão para o prosseguimento do feito, 

consoante a regra do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: VIII – homologar a 

desistência;” Desta forma, Homologo a desistência da ação conforme 

postulado para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil c/c artigo 

51, inciso II, da Lei 9.099/1995. Proceda-se o cancelamento da audiencia 

de conciliação. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO ELERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004320-02.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS MAGNO ELERES 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença apresentado por CARLOS MAGNO ELERES DOS 

SANTOS em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de 

Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada 

pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de 

junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte 

Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. 

Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, 

ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 
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a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002182-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS WILLY PEGORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 25/01/2019. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001726-44.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE FRACARO RUFFATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001770-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: JACQUELINE FRACARO RUFFATTO 

Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido em lei para resposta ao 

pedido e, além disso, não houve requerimento por parte do réu quanto à 

produção de provas (art. 349, do CPC). Ressalte-se, que, embora a Lei n. 

9.099/95 preveja a citação e intimação pessoa da parte, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte 

e recebida por pessoa da residente no endereço e desde que 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. Desse modo, tendo em 

vista que a parte reclamada devidamente citada deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe a revelia. Há prova nos autos de que o cheque 

foi emitido pela reclamada, e, por outro lado, inexiste prova do pagamento 

do respectivo cheque, o qual devolvido pela instituição bancária por 

insuficiência ou divergência na assinatura. Com efeito, em se tratando de 

ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além disso, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante. O processo comporta 

julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de provas em 

audiência e a concordância tácita do requerido com o pedido inicial. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de cobrança proposta por JS DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS 

LTDA - ME em desfavor de JACQUELINE FRACARO e condeno a requerida 

ao pagamento da quantia lançada no cheque n. 900027, vinculado ao 

Banco 104, Agência 4593, com vencimento para o dia 22.02.2016, no 

valor de R$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), sobre o qual 

incide correção monetária desde o dia do vencimento da dívida, 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 14 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004223-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE HENES (EXECUTADO)

JOSE VIRGILIO HENES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados, para manifestação 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003780-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE MARIA BENDER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN VERISSIMO DA CRUZ CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 21 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003736-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIA PRADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RIO (RÉU)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003911-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMASIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 25/01/2019. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-76.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCE PALACE HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EXECUTADO)

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 21 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON COELHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA AZAMBUJA CAMARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 130428 Nr: 5855-80.2016.811.0045

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 55/2007 impulsiono 

estes autos com finalidade de: designar audiência preliminar para o dia 

04/12/2018 as 16h20min, sendo assim, encaminho o referido processo ao 

setor de expedição para providências necessárias.

Lucas do Rio Verde – MT 14 de novembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004918-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

EDIVAN FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004918-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SUELI APARECIDA LEITE 

REQUERIDO: EDIVAN FERREIRA LEITE, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE - MT, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de pedido de 

internação compulsória de EDIVAN FERREIRA LEITE, intentada por SUELI 

APARECIDA LEITE, por meio da Defensoria Pública desta comarca, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT. Aduz a requerente que é genitora do requerido Francisco 

Vieira da Silva e afirma que ele faz uso constante de drogas já algum 

tempo e esta situação vem sendo altamente prejudicial e preocupante para 

sua família. Alega que a sua condição de dependência têm piorado 

consideravelmente nos últimos anos, e embora o requerido tenha ficado 

em clínica de reabilitação em Chapada dos Guimarães, onde permaneceu 

por sete meses, o tratamento dispensado ao Requerido não foi adequado, 

vez que a clínica apresentava uma série de irregularidades. Destaca que 

diante do gravíssimo quadro que se encontra, passando por transtornos 

comportamentais causados pelo uso contínuo de substâncias químicas, 

não resta alternativa a autora senão o ajuizamento da presente demanda 

visando à internação compulsória da requerida em Centro Especializado 

para a realização do tratamento adequado. Pleiteia pela antecipação da 

tutela para internação compulsória ou que seja realizada perícia médica a 

fim de avaliar o grau de dependência da requerida, como a efetiva 

necessidade da medida de internação, com a ajuda de reforço policial para 

tanto. Com a inicial juntou documentos. É o breve relato. Decido. Trata-se 

de pedido liminar de realização de consulta psiquiátrica e internação 

compulsória, formulado pela genitora do requerido, o qual é dependente 

químico. Pois bem. A internação compulsória é medida extrema e 

excepcional. E isso porque representa limitação ao direito constitucional de 

liberdade. É bem verdade que a tutela pretendida visa antes de qualquer 

coisa proteger o requerido, mas para a sua concessão, em caráter liminar, 

e justamente em razão do direito envolvido, é mister a comprovação 

suficiente das circunstâncias alegadas. Qualquer situação de restrição à 

liberdade individual - seja no campo civil ou penal - deve ser analisada com 

máxima cautela. No presente caso, não há elementos suficientes que 

possam autorizar a drástica medida. Além da narrativa da parte autora, 

nada há nos autos que comprove o quanto alegado. As alegações 

lançadas na inicial são muito poucas para se decretar medida privativa de 

liberdade, ainda que, como ressaltado, tenha a providência natureza 

protetiva e, a princípio, objetive beneficiar o requerido. É imprescindível, 

ainda, a elaboração de laudo especializado atualizado para análise da 

necessidade de eventual internação do toxicômano. Acerca do assunto, 

temos os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO - SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO 

CIRCUNSTANCIADO E RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES 
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- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Inconcebível ordenar a "internação 

compulsória" (art. 6º, III, Lei n.º 10.216/2001) de dependente químico diante 

da ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não 

demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos 

extra-hospitalares", requisitos imprescindíveis a teor dos arts. 4º e 6º da 

Lei n.º 10.216/2001, para se autorizar qualquer modalidade de internação. 

Processo: AC 10520130005868002 MG. Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 

7ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 22/02/2016. Julgamento: 16/02/2016. 

Relator: Peixoto Henriques. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. MAIOR DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DO VÍCIO. ARTIGOS 4° E 6° DA LEI N. 10.216/2001. 

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

previsão dos artigos 4° e 6° da Lei n. 10.216/2001, é imprescindível a 

apresentação de laudo médico circunstanciado, caracterizando os 

motivos pelos quais a internação é aconselhável ao paciente, bem como a 

quais tratamentos o paciente foi submetido. Assim, uma vez que a medida 

tem caráter excepcional, por interferir na esfera de autonomia do 

indivíduo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há falar na sua 

concessão se ausentes os elementos de prova inequívoca a respaldar a 

imposição imediata da internação compulsória do dependente químico (AI 

2012.090686-4, Des. Joel Dias Figueira Júnior, de 8/10/2013). Dessa 

forma, não há alternativa a não ser indeferir o pedido de internação 

compulsória por ausência do laudo de indique a necessidade de 

internação compulsória da requerida Francisca, entretanto, deverá ser 

deferido o pedido de realização de consulta psiquiátrica para que seja 

atestada ou não a necessidade internação compulsória. Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Tutela, e determino a imediata 

condução do requerido, coagido ou não, para avaliação psiquiátrica que 

aponte, com base em laudo médico circunstanciado, se há, ou não, 

necessidade da internação compulsória. Com efeito, INTIME-SE ao CAPS 

local para, com urgência: a) Providencie a realização de consulta médica 

com o requerido, a fim de verificar a necessidade de sua internação 

compulsória; b) Encaminhe relatório contendo informações 

pormenorizadas acerca de eventual tratamento ambulatorial realizado 

anteriormente pelo requerido, bem como os resultados alcançados. Caso 

não seja possível à realização de avaliação pelo CAPS deverá o Município 

de Lucas do Rio Verde custear consulta com psiquiatra particular 

Intime-se a parte autora, oportunamente, para que acompanhe a parte 

requerida ao local designado para a realização da perícia. Caso a parte 

requerida se recuse a comparecer ao local designado para a realização 

da perícia médica, desde já, defiro a utilização de recursos coercitivos, em 

especial, auxilio da policia militar para a condução do requerido para a 

realização do exame médico, devendo ser garantida sua integridade física 

e psíquica. Também, intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT para 

que providencie autoridade sanitária para acompanhar a condução do 

requerido ao exame médico observando-se a sua integridade física e 

psíquica, assim como ambulância. Com a juntada do laudo, dê-se ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, citem-se os Requeridos, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Cumpra-se, com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003803-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY MORAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003803-26.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA SUELY MORAES LEITE Endereço: RUA CORBELIA, 1137, B, 

ALVORADA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação 

juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de novembro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002071-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002071-10.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ZILDA PEREIRA DA 

SILVA Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, Q. 25, Lt. 31, JARDIM 

AMAZONAS II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação LUCAS DO RIO VERDE, 21 de 

novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003902-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIALY SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003902-93.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.280,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: THIALY SILVA DE 

OLIVEIRA Endereço: d, d, d, d, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal impugnar à 

contestação juntada nos autos LUCAS DO RIO VERDE, 21 de novembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004865-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE KOTHRADE CASONATTO (REQUERIDO)

AGENOR CASONATTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 
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MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004865-04.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 351.063,37 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Intimação / Notificação, Atos executórios]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 130, - ATÉ 545 - 

LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-242 POLO 

PASSIVO: Nome: AGENOR CASONATTO Endereço: BR 163, 678, 

BANDEIRANTE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

SIMONE KOTHRADE CASONATTO Endereço: DAS ORQUIDEAS, 99, W, 

BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e 

dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 21 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PASQUALI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a advogada da parte Exequente para 

manifestar-se dos Embargos à execução opostos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004840-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004840-88.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 21 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004865-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE KOTHRADE CASONATTO (REQUERIDO)

AGENOR CASONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004865-04.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 21 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004869-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA MORIZZO GUIMARAES BRAGA OAB - MT20771/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004869-41.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 21 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004871-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ L. DE ANDRADE E OUTROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004871-11.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 21 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004858-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SILVA PIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004858-12.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA REQUERIDO: NILSON SILVA 

PIVA VISTO. Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou completar a inicial, sob pena de 

indeferimento (art. 321, do CPC), objetivando a comprovação de que a 
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parte requerida tenha sido notificada extrajudicialmente, eis que não 

consta dos autos comprovante de que a notificação foi entregue ao 

destinatário. Nesse diapasão, cumpre ressaltar que embora entenda que a 

notificação não precise necessariamente ser recebida pelo próprio 

devedor ela, no mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o que não 

ocorreu na espécie. Porquanto, à vista dos documentos juntados, dúvidas 

não há que a notificação pretendida não cumpriu a sua finalidade 

essencial. As informações "entrega não autorizada" e “ao remetente”, 

evidenciam que não houve êxito em cientificar a devedora, não se pode 

considerar então que esta tenha sido constituída em mora, elemento 

necessário ao ajuizamento de busca e apreensão. Acerca do assunto, 

vejamos: AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 

557, § 1º-A DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. 

CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE 

RECEBIMENTO COM "ENDEREÇO INSUFICIENTE". PROCESSO EXTINTO. 

AGRAVO IMPROVIDO. Consoante entendimento consolidado no STJ, a 

constituição em mora do devedor deve-se dar por meio de notificação 

extrajudicial, podendo ser expedida por Cartório de Títulos e Documentos 

de Comarca diversa do domicílio do devedor, sendo suficiente a entrega 

da correspondência no seu endereço, ainda que não pessoalmente 

recebida. No caso, o Aviso de Recebimento não foi entregue, posto que 

acusou endereço "insuficiente", não sendo válida a constituição em mora 

do devedor. (TJ-BA - AGR: 03072472420128050001 BA 

0307247-24.2012.8.05.0001, Relator: Cynthia Maria Pina Resende, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/01/2014). Assim, ante a ausência de cumprimento das formalidades 

exigidas pelo Decreto-Lei n° 911/69, intime-se o banco requerente para as 

providências acima pertinentes. No mesmo prazo, deverá a parte autora 

comprovar o recolhimento das custas judiciais de acordo como o valor 

dado à causa, com a juntada das guias e respectivos comprovantes ao 

processo, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004829-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004829-59.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

JAIR MOTERLE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir o requerido a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença, que foi indeferido administrativamente. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia da CTPS, anexados à inicial (ID 

n.º 16480342 e 16480345), eis que comprova existência de contribuições 

em número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o requerente apresentou 

exames, relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é 

portador da seguinte enfermidade: (ID n.º 16479984, 16479987). CID10: 

M54.5: Dor lombar baixa; CID10: M75.1: Síndrome do manguito rotador; 

CID10: M77.1: Epicondilite lateral; Assim, os documentos acostados a 

inicial, demonstram que o requerente está incapacitado para o exercício de 

qualquer atividade profissional por tempo indeterminado. Impende registrar, 

ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido a concessão do benefício de 

auxílio-doença ao autor, a partir desta data, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), 

mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período 

considerado suficiente para realização da perícia médica. Findado o prazo 

de manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 
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junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001843-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI LUZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1001843-69.2018.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS REQUERENTE: WANDERLEI LUZZATTO REQUERIDA: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. VISTOS, ETC. WANDERLEI 

LUZZATTO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES. Em síntese, alega o Autor ter 

sido vítima de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes por dívida 

inexistente e desconhecida no valor de R$ 60,21 (sessenta reais e vinte e 

um centavos), referente ao contrato nº 000000006985411. No mérito, 

pugnou pela reparação do dano moral suportado em razão da negativação 

indevida. Com a inicial vieram os documentos anexos. A inicial foi recebida 

(ID n° 7288093), oportunidade em que fora deferido o pedido de gratuidade 

de justiça, bem como determinada a citação da parte requerida. 

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação (ID n° 8712269), 

alegando, preliminarmente, a inépcia da exordial, por ausência de 

apresentação de comprovante de endereço e, prescrição da pretensão do 

requerente. No mérito, argumenta que subsiste entre as partes negócio 

jurídico válido e regularmente celebrado, indicando as telas sistêmicas de 

cadastro interno e, por conseguinte, que o registro da inscrição 

consolida-se como exercício regular de direito. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação e aplicação da súmula 385, do STJ, face a 

existência de demais apontamentos negativos em nome do autor. Juntou 

procuração e documentos. A impugnação à contestação fora apresentada 

no evento de ID n° 8797092, rebatendo as alegações dispostas na peça 

de defesa. Audiência de conciliação fora realizada, restando infrutífera, 

conforme Termo de Sessão de Mediação de ID n° 9400555. Instadas a se 

manifestarem acerca das provas, as partes pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (requerida – ID n° 11138448 e requerente – ID 

n°14205684). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo as partes 

acima identificadas. O deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que a prova documental é suficiente para que se realize o 

julgamento nesse momento processual, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Passo então, à análise das preliminares 

suscitadas em contestação. Inicialmente a preliminar de inépcia da inicial 

As requeridas alegaram preliminar de inépcia da petição inicial, que não 

merece prosperar, pois é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si, o que não se 

verifica no caso em tela. À propósito, nota inserta na obra Código de 

Processo Civil, comentado artigo por artigo (2ª edição, Revista dos 

Tribunais, pág. 303), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, do 

seguinte teor: “Se dela consta o pedido e a causa de pedir, ainda que o 

primeiro formulado de maneira pouco técnica e a segunda exposta com 

dificuldade, não há que se falar em inépcia da petição inicial. O que 

interessa é se da exposição e do requerimento do autor consegue-se 

compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que 

pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial”. Desta feita, 

nota-se que a petição inicial possibilitou amplamente a compreensão da 

demanda proposta, tanto que permitiu o pleno exercício de defesa 

exercitado pela parte requerida às pp. 40/59 e 110/116. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do de São 

Paulo: “Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

responsabilidade civil e indenização por danos morais. Inépcia da inicial 

rejeitada, vez que possibilitou o exercício do contraditório e a ampla 

defesa. Cópia do documento de identidade do Autor e comprovante de sua 

residência que não são documentos essenciais à propositura da ação. 

Autor devidamente qualificado na inicial, com indicação de seu endereço. 

Relação jurídica não demonstrada. Indevida inscrição do nome do Autor no 

cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 

78.800,00, reduzido para R$ 15.000,00, com incidência da correção 

monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios a partir da indevida negativação (Súmula 54 do STJ). Verba 

honorária mantida. Sentença reformada em parte. Preliminar rejeitada e 

recursos prov idos em par te.  TJSP -  Apelação N º 

0000064-81.2014.8.26.0434. Órgão Julgador - 3ª Turma Cível. Publicação: 

27/01/2016 . Relatora MARIA DE LOURDES ABREU.” Isso posto, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial levantada pela parte requerida. No que 

tange à preliminar de prescrição aventada, de igual modo não merece 

prosperar. Primeiramente, é necessário ressaltar que o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90) é plenamente aplicável ao caso vertente, 

uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor de serviços expressos pelo CDC, ainda que negada a relação 

jurídica havida entre as partes. Nesse sentido, cotejo o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso semelhante, 

vejamos: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APLICAÇÃO DO CDC – INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – DÉBITO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA NO CASO EM 

EXAME – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – 

HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA. - Recurso 

d e s p r o v i d o . ”  T J - S P  1 0 0 0 9 1 3 6 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 4 2  S P 

1000913-68.2016.8.26.0142, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

14/12/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

15/12/2017. Pois bem, uma vez estabelecido que as normas 

consumeristas se aplicam ao presente caso, antevejo relevância em 

destacar o disposto no art. 27 do mencionado códex, in verbis: “Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria.” (destaquei) O documento de ID n° 7259535, registrou a 

ciência inequívoca da inscrição junto ao órgão de inadimplentes em 

10.05.2016, ou seja, a data da consulta. A presente demanda fora 

proposta em 18.05.2017, portanto, dentro do prazo legal para o exercício 

da pretensão almejada, não configurada a prescrição suscitada pela parte 

requerida. Nesse sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIENCIA DO DANO E DE 

SUA AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. Se a relação jurídica existente 

entre as partes é tipicamente de consumo, aplica-se à pretensão de 

reparação por danos morais o prazo prescricional quinquenal, nos termos 

do art. 27 do CDC, iniciando-se o prazo a partir do momento em que o 

consumidor teve ciência inequívoca do dano.” TJ-MG - AC: 

10081150009876001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 

03/10/0016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/10/2016. (destaquei) Isso posto, rejeito a preliminar de prescrição 

alegada pela parte ré e, passo à análise do mérito. Como consequência da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao tema sub judice, 

conforme alhures explanado aplico ao presente caso a inversão do ônus 

da prova, recaindo sob a empresa requerida o ônus demonstrar que agiu 

conforme o contratado, em caso de sua existência e, que não praticou ato 

ilícito a ser indenizado. Pois bem. Pretende o requerente, em síntese, ver 

declarada por sentença a inexistência do débito relativo ao valor de R$ 

60,21 (sessenta reais e vinte e um centavos), referente ao contrato nº 

000000006985411, bem como almeja a condenação da empresa Ré ao 

pagamento de danos morais diante da cobrança e inscrição indevidas em 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, a Requerida sustenta a 

legalidade da cobrança ante o inadimplemento do Requerente, vez que 

existente entre as partes negócio jurídico válido e regularmente celebrado, 

juntando ainda, em sua defesa, “print” de telas sistêmicas indicando a 

existência de plano de TV por assinatura cadastrado em nome do Autor. 

Pois bem. Em não havendo como se exigir prova de fato negativo, 

competia ao fornecedor, na espécie, o ônus da prova (art. 373, inciso II, 
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do CPC), do qual não se desincumbiu, qual seja, demonstrar a legitimidade 

das cobranças de serviços feitos ao consumidor, que, não obstante, 

sequer utilizado e cuja contratação é por ele negada, levou à inscrição de 

seu nome em cadastro de devedores inadimplentes mantido por instituição 

de controle do crédito (ID n° 7259535). Embora a Requerida tenha anexado 

em sua defesa, “prints” de telas sistêmicas indicando a existência de 

plano de TV por assinatura cadastrada em nome do Autor, tal informação, 

por si só, não é capaz de comprovar a relação jurídica discutida pelo 

Requerente, vez que produzidas unilateralmente, além de que, 

desacompanhadas de qualquer outro documento que comprove a origem 

do débito, tal como contrato ou extrato de utilização dos serviços, ou 

documentos pessoais de requerente, restando assim, ausente prova 

legítima de contratação entre as partes. Sobre o tema, é o entendimento 

jurisprudencial dos Tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - PRINT DE TELA - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO. O 

simples "print" de tela não serve como comprovação do débito, eis que 

não traz assinatura ou cópia dos documentos pessoais do autor, exigidos 

na época da contratação.- Pelos fatos narrados nos autos, conclusão 

outra não há, senão a de que a inscrição do nome do autor no serviço de 

proteção ao crédito foi indevida.” TJMG - AC 10707150076727001 - 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 09/11/2017. Relator (a) 

Domingos Coelho. “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGALIDADE DA DÍVIDA. 

TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR AS ALEGAÇÃOES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO IN RE IPSA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MA FÉ AFASTADA. 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. I - Relatório em sessão. Diante 

do exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e dar provimento ao 

recurso, nos exatos termos da fundamentação.” TJPR - 2ª Turma Recursal 

- 0009248-10.2014.8.16.0056/0 - Cambé - Rel.: James Hamilton de Oliveira 

Macedo - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Marcelo de Resende Castanho - - J. 

10.06.2016. Portanto, o registro em cadastros de devedores 

inadimplentes, realizado pela empresa requerida relativo ao contrato nº 

000000006985411, no valor de R$ 60,21 (sessenta reais e vinte e um 

centavos), mostra-se indevido, acarretando dano moral indenizável. O 

dano “in re ipsa”, por ser presumido, dispensada a efetivação de prova de 

seu alcance, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria 

inscrição advém. Para a quantificação do dano, são considerados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta o 

caráter compensatório para a vítima e o caráter punitivo para o agente. 

Embora a Lei não forneça critérios, a doutrina e jurisprudência os apontam 

para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve 

amoldar-se a cada caso. No presente caso, tenho que a existência de 

outro apontamento datado em 10.08.2015 no valor de R$ 196,00 (cento e 

noventa e seis reais) pela empresa “Telefônica” (ID n° 8712270), em nome 

do Requerente não afasta a hipótese de abalo extrapatrimonial, 

considerando que o registro tido por irregular discutido na presente 

demanda, (contrato nº 000000006985411), foi incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito em data anterior (08.03.2013 – ID n° 7259535) àquela 

pendência financeira constante em rol de inadimplentes indicada pela parte 

requerida no evento de ID n° 8712270. Destarte, não há que se falar na 

incidência do disposto na Súmula 385 do STJ a afastar a pretensão 

indenizatória, servindo o outro apontamento unicamente como forma a 

balizar o montante indenizatório a ser fixado. De tal forma, afigura-se 

razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais. Com relação à matéria, colham-se os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES - REDUÇÃO DO MONTANTE. A inscrição indevida do nome 

do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A existência de outros 

registros em nome da parte, posteriores ao discutido nos autos, não 

afasta a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório. V.V.P.: (Des. Antônio Bispo) APELAÇÃO 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - OUTRAS NEGATIVAÇÕES - 

IRRELEVÂNCIA. Mesmo que o consumidor tenha seu nome inscrito por 

mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a comprovação de uma 

inscrição indevida enseja reparação por danos morais.” TJ/MG - Apelação 

Cível : AC 10775120006066001, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, 

Relator: Tiago Pinto, julgado em: 26 de junho de 2014. 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE 

CONTRATO. DÉBITOS PENDENTES. INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES. PREJUÍZO MATERIAL E MORAL. 1. Caso em que a 

consumidora realizou pedido de cancelamento de contrato de prestação 

de serviço continuado, sendo devida parcela proporcional ao período 

anterior à solicitação da suspensão. Ausência de quitação da avença. 

Cobrança lícita. 2. Ausência de demonstração pela ré quanto à legalidade 

de valor constante em boleto de pagamento. Restituição que deve se dar 

na forma simples - inexistência de prova de má-fé. Multa contratual que 

não restou adimplida. Descabida a repetição do indébito. 3. Inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito a partir da cobrança de multa pela quebra 

de contrato. Sentença que reconheceu como indevida a exigência da 

penalidade negocial. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito 

indevido. Dano moral por presunção, in re ipsa, ainda que seja a ofendida 

pessoa jurídica. Precedente do STJ. 4. A existência de outra inscrição 

negativa, em período posterior, relativo à cobrança de débito 

remanescente de prestação de serviço, não afasta a ocorrência dos 

danos morais. Inaplicabilidade do disposto na Súmula 385 do STJ. 

Ausência de registro preexistente em nome da autora. 5. A indenização 

não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne desinteressante 

a própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

6. Dano material não evidenciado. Ausência de prova do prejuízo material 

supostamente enfrentado. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À 

APELAÇÃO. UNÂNIME.” Apelação Cível Nº 70071131957, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 27/10/2016. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

originário do contrato nº 000000006985411, referente ao valor de R$ 

60,21 (sessenta reais e vinte e um centavos). De consequência, 

CONDENO a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), 

incidentes a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

partir desta data. Determino a imediata exclusão do nome da Autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, SPC/SERASA. Oficie-se aos referidos 

órgãos, para que faça a retirada do nome da Requerente, no que diz 

respeito ao débito objeto de discussão nos presentes autos (contrato nº 

000000006985411). Por fim, condeno a Requerida, ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% 

(quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de novembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA 

DA LEI, ETC...

Considerando a comunicação da Oficial do Registro Civil de Água Boa, 

onde comunica que o Juiz de Paz e o 1º Suplente de Juiz de Paz, não 

estarão na Comarca no período de 21/11/2018 à 30/11/2018;

R E S O L V E:

NOMEAR Juiz de Paz "ad doc" o Senhor JOSÉ ROSIVALDO PEREIRA 

LOURENÇO, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador do RG n.º 

354.009/SSP/MT, CPF n. 288.331.391-15, residente e domiciliado na Rua 

23, nº 817, Bairro Bairro Guarujá, nesta cidade de Água Boa – MT, para 
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exercer as funções nos dias 21 à 30 de novembro de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 21 de novembro de 2018.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000675-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1000675-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DERCI 

MOREIRA DE SOUSA Inicialmente, consigno que fora retificado a autuação 

do presente feito e anotado a tramitação prioritária oriunda da Lei 

10.741/2003, eis que comprovado nos autos que autor tem mais de 60 

(sessenta) anos de idade. Considerando ser pertinente e útil ao deslinde 

da causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Dezembro de 

2018, às 17h10min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada. 

Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil. Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do 

contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá seguir o que 

determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001622-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001622-27.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO Inicialmente, em razão do disposto no artigo 39 caput 

da Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1.980, concedo ao exequente os 

benefícios da gratuidade judiciária, sendo dispensado, para a prática dos 

atos judiciais de seu interesse, o preparo ou prévio depósito. Fica desde já 

ressalvada a obrigatoriedade da Fazenda Pública, no caso de 

sucumbência, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária, 

nos termos do parágrafo único do diploma legal referido. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com os artigos 2º caput e 6º caput, 

ambos da Lei n.º 6.830/80, e tendo o exequente apresentado-se como o 

credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 - Código de Processo Civil), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. O ato de citação deve ocorrer por meio de 

carta com aviso de recebimento, conforme preconiza o artigo 8º, inciso I, 

da Lei n.º 6.830/80 e artigo 649, parágrafo 5º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, salvo se houver expresso pedido de citação por mandado. As 

despesas com a postagem serão suportadas pelo Fundo de Apoio ao 

Judiciário – FUNAJURIS, conforme determina o artigo 649, parágrafo 5º, 

inciso IV da CNGCJ/MT. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

quitação do débito no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 8º da Lei n.º 

6.830/80) ou, se for o caso, a apresentação de embargos à execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito da obrigação exequenda, 

da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou da 

intimação da penhora, à par do que dispõe o artigo 16 da Lei n.º 6.830/80. 

O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no artigo 8º caput 

(cinco dias a partir da citação), enquanto o termo inicial para a 

apresentação dos embargos será o da efetivação de quaisquer dos atos 

previstos no artigo 16 da Lei n.º 6.830/80, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do Código de Processo Civil. Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de 

distribuição por dependência ao presente feito, o qual será autuado em 

apartado, devendo a resistência ser instruída com cópias das peças 

processuais relevantes. Fixo desde já os honorários advocatícios no valor 

de 10% (dez por cento) do montante do débito, a par do que preceitua o 

artigo 827 do Código de Processo Civil, patamar este que será reduzido 

pela metade no caso de tempestivo e integral pagamento (artigo 827, 

parágrafo 1º) ou elevado até o montante de 20% (vinte por cento) no caso 

de rejeição dos embargos ou se houver significativa dificuldade no 

atingimento da finalidade do procedimento, considerando para tal o 

trabalho realizado pelo causídico representante do exequente. Acaso seja 

necessária a expedição de mandado para cumprimento por meio de oficial 

de justiça, fica desde já a parte exequente isenta de qualquer recolhimento 

prévio, eis que o artigo 649, parágrafo 7º da CNGCJ/MT dispõe 

expressamente que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 

10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento 

dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública. Às 

providências. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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IDENI RODRIGUES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001490-67.2018.8.11.0021 AUTOR(A): IDENI 

RODRIGUES DE MELO Inicialmente, consigno que fora retificado a 

autuação do presente feito e anotado a tramitação prioritária oriunda da 

Lei 10.741/2003, eis que comprovado nos autos que autor tem 60 

(sessenta) anos de idade. Ademais, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 
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15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às 

providências. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO AREIAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

PAULO GABRIEL FONTOURA FERREIRA OAB - GO48602 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001481-08.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ANISIO 

AREIAS OLIVEIRA Inicialmente, consigno que fora retificado a autuação do 

presente feito e anotado a tramitação prioritária oriunda da Lei 

10.741/2003, eis que comprovado nos autos que autor tem mais de 60 

(sessenta) anos de idade. Ademais, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 
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respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às 

providências. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001505-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PACHECO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001505-36.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ADAO 

PACHECO FILHO Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 
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assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às 

providências. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001518-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NERI STEFFENON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001518-35.2018.8.11.0021 AUTOR(A): NERI 

STEFFENON Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001520-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001520-05.2018.8.11.0021 AUTOR(A): 

ANASTACIO FRANCISCO FERREIRA Malgrado tenha a parte autora 

requerido os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela 

inicial a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMARGO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001648-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

CAMARGO GUIMARAES Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 
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assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Água 

Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001392-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA OAB - SP140741 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NERES SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001392-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001402-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CEZERO OAB - MS17824 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALMEIDA - SERVICOS DE ALVENARIA, INSTALACAO E 

MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001402-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN DE ALMEIDA MEDEIROS RICCI (EXECUTADO)

MARIO RICCI (EXECUTADO)

MILTON RICCI (EXECUTADO)

FERNANDO RICCI (EXECUTADO)

ERICA DA SILVA RICCI (EXECUTADO)

MARIA TEREZA RICCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001366-84.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001384-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAURICIO CARDOSO TONHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DA AMAZONIA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001384-08.2018.8.11.0021 ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MAURICIO CARDOSO TONHA, JANE CRISTINA FRIEDRICHS 

TONHA Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, V, 

do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a 

correta indicação do valor da causa. Da mesma forma, infere-se do art. 

292, incisos II e VI, do Diploma Legal supramencionado que o valor causa 

corresponderá: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição, a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. IV 

– na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles;” Assim sendo, pretendendo o autor a 

resolução parcial do contrato entabulado entre as partes, além da 

extirpação de parte dos valores cobrados, deverá o valor da causa 

corresponder à parte controvertida que alega não ser devida. Ante o 

exposto e considerando que o valor atribuído à causa, nitidamente não 

corresponde com o proveito econômico pretendido, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com a devida 

correção do valor da causa e respectivo recolhimento das custas 

remanescentes, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001413-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUZANIA LUENIZA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0009673A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RODRIGO BATISTA CORREA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001413-58.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CELIA 

OLIVEIRA DE MOURA Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAINE CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001410-06.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ARLAINE 

CARDOSO DE OLIVEIRA Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAMARION PALACIO DE MORAIS SANTOS FILHO OAB - CE22423 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001425-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001417-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (ORDENADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001417-95.2018.8.11.0021 ORDENANTE: 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

de ordem encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas referentes à ação 

penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos 

da Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001416-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO XAVIER DE OLIVEIRA 02501747151 (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001416-13.2018.8.11.0021 AUTOR(A): 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Cite-se o requerido para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, bem como os honorários 

advocatícios, atribuídos em 5% (cinco por cento) do valor da causa ou 

apresentem embargos, conforme previstos no art. 701 do Código de 

Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial. No mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da 

obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não 

houver pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado de citação em mandado executivo. No mais, não sendo 

verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a 

prática dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, 

de acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 
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ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REVALINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001421-35.2018.8.11.0021 AUTOR(A): REVALINO 

ALVES DOS SANTOS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 
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pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCIA BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001426-57.2018.8.11.0021 AUTOR(A): 

VANDELUCIA BORGES PEREIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 
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nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às 

providências. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001437-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO PEDRO FULAN OAB - GO26966 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERILDO OLIMPIO ROCHA (REQUERIDO)

MAGNA SOARES PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001437-86.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001448-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE ABREU CURADO OAB - GO2824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001448-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BRUNO 

DE OLIVEIRA CURADO 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001451-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELI FONTANA OAB - RS60762 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

JOSE HENRIQUE IAPPE BONORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001451-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP 1) Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001459-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TRENTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001459-47.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 1) Tratam-se os presentes autos 

de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de outubro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001479-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001479-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JESUS 

DIAS DE MORAES Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 
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caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às 

providências. Água Boa, 21 de outubro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001478-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EMBARGANTE)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001478-53.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO, ROSELI MIRIAM KLEIN Malgrado tenha a 

parte autora requerido os benefícios da assistência judiciária, é possível 

perceber pela inicial a existência de elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos 

do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de outubro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001491-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRISTIANE MENDES DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001491-52.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: WANDE 

ALVES DINIZ Inicialmente, consigo que o Novo Código de Processo Civil 

determina que o cumprimento da sentença definitiva far-se-á a 

requerimento do exequente, nos próprios autos. Entretanto, compulsando 

os autos, verifica-se que o presente feito foi distribuído por dependência 

aos autos que tramitavam fisicamente - nº 4286-24.2018.8.11.0021 – cód. 

89998. Nesse passo, recebo o cumprimento de sentença e por 

consequência, determino a intimação do devedor, para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001517-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001517-50.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001527-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MATOS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001527-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 
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referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001530-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELY APARECIDA RICKLI (REQUERIDO)

EDUARDO RICKLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001530-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ADAMA 

BRASIL S/A 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001551-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001551-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001562-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELOI XAVIER MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRUM SOARES OAB - RS87721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001562-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CELOI XAVIER MACHADO 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001570-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VANESSA DUTRA SANCHEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001570-31.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 
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4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001577-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZY NUNES MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001577-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: FUNDO 

DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1) Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001582-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA (REQUERENTE)

ARNALDO FRANCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CLARINDA ELZIRA RENCK THOMA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE PAULO JACOB THOMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001582-45.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ARNALDO FRANCO DE LIMA, ROSANA CAMERA 1) Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001564-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE 

GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX WILSON FERREIRA BARBOSA OAB - GO18736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKO VIVIANI JAYME KUMAGAI XAVIER (REQUERIDO)

LATICINIO NETO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001564-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE 

GOIAS 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada 

do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos 

dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001588-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIN MIGUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

REVAIL MORAIS SILVA (REQUERENTE)

DINAMICA CONTABILIDADE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES OAB - MG188972 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA OAB - MG49015 (ADVOGADO(A))

MARCIO FULVIO FONTOURA OAB - MG72616 (ADVOGADO(A))

SILVANO LACERDA OAB - MG86172 (ADVOGADO(A))

ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MG113665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001588-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DINAMICA CONTABILIDADE LTDA - EPP, REVAIL MORAIS SILVA, JAMIN 

MIGUEL DE SOUZA 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 
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Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001589-37.2018.8.11.0021 AUTOR(A): MARCOS 

BRASIL Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 29 de Janeiro 

de 2018 às 15h00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001592-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ENGEBLOCOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001592-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIAS 1) Tratam-se os presentes 

autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta 

comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001594-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARANGONI PALHANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001594-59.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001602-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO JOSE MICHARKI (REQUERIDO)

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI (REQUERIDO)

AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO (REQUERIDO)

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001602-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKL AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001601-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001619-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE SPENTHOF (REQUERIDO)

CELSO J SPENTHOF - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001619-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001642-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RIBEIRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 375 de 989



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001642-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PABLO 

RIBEIRO BARROS 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001641-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CUSTODIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA OAB - PR60374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS PINHEIRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001641-33.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ELISEU 

CUSTODIO TEIXEIRA 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001636-11.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DURIGON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001636-11.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Analisando os presentes autos, verifica-se que o 

sistema PJE/TJMT acusa o não recolhimento das custas e taxas, de forma 

que impossível é o impulsionamento do processo. Diante do exposto, 

determino que o requerente perfaça o recolhimento das custas e taxas de 

forma vinculada ao presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001666-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN DOS SANTOS OAB - MT6431/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAGRO AGUA BOA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

ANDRE MARINO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001666-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001661-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHLICHTING OAB - RS105763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE FATIMA FAORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001661-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SERGIO 

ANTONIO MARTINI 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 
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deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001654-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

PRISCILLA SOUZA LIMA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001654-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001667-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSALINO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001667-31.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AGREX 

DO BRASIL S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001618-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO APARECIDO FERREIRA NETO (AUTOR(A))

CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WILMA NUCADA (AUTOR(A))

RAMES IBRAHIM BADDAUHY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001618-87.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ADELINO 

APARECIDO FERREIRA NETO, CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE 

OLIVEIRA, RAMES IBRAHIM BADDAUHY, WILMA NUCADA Inicialmente, 

cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, V, do Código de 

Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta indicação do 

valor da causa. Da mesma forma, infere-se do art. 292, incisos II e VI, do 

Diploma Legal supramencionado que o valor causa corresponderá: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: II - na ação que tiver por objeto a existência, validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição, a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. IV – na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Assim sendo, consoante se infere dos autos, 

embora tenha atribuído à causa o valor de R$ 239.360,05 (duzentos e 

trinta e nove mil trezentos e sessenta reais e cinco centavos), ao 

preencher a guia para recolhimento de custas e taxas judiciárias, a autora 

cingiu-se a declarar o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

nitidamente não correspondendo ao proveito econômico pretendido. Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial com o devido recolhimento das custas remanescentes, 

sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001565-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BORGES (REQUERENTE)

JULIANA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001565-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LILIANE 

BORGES, JULIANA BORGES 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Proceda-se o Sr. Gestor contato com o Laboratório 

BIOGENESIS, situado na Av. Tropical, nº 225, Bairro Centro, telefone (66) 

3468-3870, nesta cidade, a fim de designar data e hora em que o 

Requerido deverá comparecer para coleta do material sanguíneo. 6) Em 

havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 7) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 377 de 989



comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 8) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. 

Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001444-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001444-78.2018.8.11.0021 REQUERENTE: UNIÃO 

FEDERAL/FAZENDA NACIONAL 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FRANCA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000834-13.2018.8.11.0021 AUTOR(A): AUGUSTO 

FRANCA SOUZA Inicialmente, consigno que fora retificado a autuação do 

presente feito e anotado tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, 

eis que comprado que autor tem mais de 60 (sessenta) anos de idade. 

Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da causa defiro a realização 

de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal da parte 

autora e na oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial Nesse 

passo, para a colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das 

testemunhas arroladas na inicial, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 16h50min, no horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso. A intimação das testemunhas deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Considerando que a tramitação prioritária oriunda da Lei 

10.741/2003, é automaticamente anotada pelo Sistema PJE, deixo de 

dispor acerca do referido pedido. Acaso não esteja o peticionário litigando 

sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da 

enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, 

parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as custas do 

ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000266-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO STAFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA ROSA TREBIEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000266-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONINHO STAFEN Oficie ao Cartório de Registro Civil de Palmito-SC, a 

remeter cópia da certidão de nascimento de Antoninho Satafen e/ou 

Antoninho Staffen (registrada no Livro 9-A, fl. 36, Termo 4290) a este 

Juízo, consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. Depois de 

colacionada ao feito a certidão supramencionada, renove-se a vista ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001350-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Intime-se a parte autora a ratificar 

expressamente nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os termos do 

acordo supostamente firmado entre as partes ou, o recurso de apelação 

por si interposto, com a consignação de que, caso ratifique o acordo, 

deverá expressar eventual desistência recursal ante a inviabilidade de 

homologação concomitante à eventual remessa a instância superior para 

análise recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000896-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000896-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDZI 

TSO OMO XAVANTE Estando a petição do recurso de apelação à 

contento, conforme determinam as normativas de regência - artigo 1.010 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e 

sendo ela tempestiva, determino o seu recebimento, independentemente 

de prévio juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 

3º do Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve 

ser recebido, tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo 

Civil em vigor - independem de determinação do juízo de primeiro grau, 

operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do 

regramento mencionado. Considerando a inércia retro certificada, 

determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º). Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000891-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000891-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDZI 

TSO OMO XAVANTE Estando a petição do recurso de apelação à 

contento, conforme determinam as normativas de regência - artigo 1.010 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e 

sendo ela tempestiva, determino o seu recebimento, independentemente 

de prévio juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 

3º do Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve 

ser recebido, tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo 

Civil em vigor - independem de determinação do juízo de primeiro grau, 

operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do 

regramento mencionado. Considerando a inércia retro certificada, 

determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º). Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000696-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DALVA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000696-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOANA 

DALVA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES Compulsando os autos, 

verifico ser necessária a designação de prova pericial. Nesse passo, 

nomeio como perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet 

(CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do Código de 

Processo Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo 

perito nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste 

Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários 

Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000135-22.2018.8.11.0021 AUTOR(A): PAULO 

MORAIS FERNANDES O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 
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cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000804-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000804-75.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: DULCE 

WEISSHEIMER Deixo de deferir o pedido formulado no Id nº 16055582, eis 

que a penhora fora realizada nos autos da ação de execução nº 

1000840-75.2018.8.11.0021. Ademais, certificado o trânsito em julgado da 

sentença com Id nº 14649444, translade-se cópia desta para ação de 

execução associada e posteriormente, arquivem-se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001016-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA MARIA DE AZEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERREIRA NETO OAB - GO45451 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEINES ALVES SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001016-33.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: GENESIA 

MARIA DE AZEREDO Conforme demonstra o extrato retro juntado, o 

bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Sem prejuízo e considerando 

que os valores bloqueados são insuficientes à solvência do débito, 

determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 

perfaça a penhora, avaliação e remoção de bens da executada, conforme 

requerido no id nº 11870808. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 

10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade 

móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial 
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autorizado a penhorar os bens móveis indicados, independentemente do 

local onde se encontram os bens, ainda que sobre a posse, detenção ou 

guarda de terceiros. Em caso de ausência de atribuição de valor dos bens 

pelo executado, com a concordância do exequente, determino a imediata 

avaliação do bem, nos termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito 

do bem penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, 

nos termos do artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Não sendo verificado nos autos 

o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção de 

bens, bem como deprecando-se o necessário. Por fim, deixo de deferir a 

expedição de certidão acerca da existência da ação, eis que tal pode ser 

postulada pela própria parte interessada junto ao Cartório do Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001345-11.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO OAB - SP309103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001345-11.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: LPS 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Inicialmente, cumpre-me 

consignar a inviabilidade de deferimento de arresto cautelar de bens, eis 

que referida medida, a teor do disposto no art. 830, do Código de 

Processo Civil, somente é possível quando o executado não for localizado 

pelo Sr. Oficial de Justiça: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução.” Assim sendo, deixo por ora, de deferir o pedido cautelar de 

arresto de bens. Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do Código 

de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE TEIXEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001943-96.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Ocorrendo a tempestiva e 

devida notificação do devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação 

de bens à penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a 

obrigação nem indicado bens passíveis de constrição, caso é de 

execução forçada da obrigação. Por tal razão, determino a penhora, dos 

direitos da parte executada, sobre a motocicleta, objeto do contrato 

colacionado à inicial, devendo ser lavrado o respectivo auto e dele 

intimado o executado, bem como a Instituição Financiadora. Sem prejuízo, 

determino a inclusão de restrição junto ao prontuário do veículo objeto do 

contrato supramencionado, por meio do sistema RENAJUD. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001337-68.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Defiro o pedido de 

transferência de valores formulado no Id nº 12839600. Nesse passo, 

proceda-se a vinculação dos valores contristados ao presente feito. Após 

a devida vinculação, venham-me os autos conclusos para a expedição de 

alvará em nome do beneficiário específico. Sem prejuízo, conforme 

demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos financeiros por 

meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido. Assim, defiro o pedido 

de penhora e avaliação do bem ofertado em garantia no contrato realizado 

entre as partes, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o 

executado, o respectivo cônjuge e o garantidor. Após, oficie ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, para que promova averbação da 

penhora, junto à matrícula do bem. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se , expedindo mandado de penhora e avaliação do bem indicado. 

Às providências. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000484-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO DE MORAIS (AUTOR(A))

DORIVAL PEREIRA SIMITAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA DA LUZ (RÉU)

MARCELO DE TAL (RÉU)

VALQUIRENE DE TAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000484-25.2018.8.11.0021 AUTOR(A): DORIVAL 

PEREIRA SIMITAN, ADRIANA CARDOSO DE MORAIS Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar, promovida por DORIVAL 

PEREIRA SIMITAN e ADRIANA CARDOSO DE MORAIS em face de MARIA 

FERREIRA DA LUZ. Segundo relatos da inicial, os autores são legítimos 

possuidores do imóvel residencial objeto da ação, que lhes fora cedido 

pelo Sr. Valdenir para que ali mantivessem residência, por prazo 

indeterminado. Segue a narrativa no sentido de que, passados alguns 

anos da cessão, os autores passaram a residir em uma fazenda da 

região, alugando o imóvel a terceiro alheio ao feito. Contudo, passado 

algum tempo da locação a primeira requerida, Sra. Maria, aferindo estar o 

bem desocupado, trocou as fechaduras, colocando a segunda e terceiro 

requeridos para residirem no bem. Em razão dos fatos narrados e 

aduzindo que a propriedade do imóvel compete ao Sr. Valdenir, requer a 

reintegração na posse do bem. Recebida a inicial, restou designada 

audiência de justificação para oitiva de testemunhas. Antes mesma da 

audiência supramencionada, o Sr. Valdenir habilitou-se no feito, afirmando 

que ao tomar conhecimento de que o imóvel encontrava-se, supostamente 

abandonado, pediu à primeira requerida, Sra. Maria que procedesse à 

troca das fechaduras, autorizando que a segunda e terceiro requeridos 

permanecessem na posse do bem. Tendo ambas as partes dispensado a 

realização de audiência para tentativa de conciliação, houve 

prosseguimento do feito, com apresentação de contestação e respectiva 

impugnação. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e 

decisão. Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento 

onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de 

urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro 

de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – 

de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 
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deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. No mais, o atual 

Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídico pátrio, trouxe 

em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação. Por referida 

norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento 

adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por 

referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação 

que se extrai de referida norma é que as partes podem – e agora devem – 

cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da 

melhor forma possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da 

natureza do processo, mas de questão prática que demanda a efetiva 

oportunização das partes na influenciação do magistrado. No escólio de 

NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo 

Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e 

considerando a atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear 

e organizar o processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto 

controvertidas, o ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, 

delimitar a atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não 

há como saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intimem-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000583-29.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação da 

ré, peticionou pela homologação de desistência em relação ao 

prosseguimento da ação. A citação válida é o ato processual que forma a 

relação jurídica processual angular, de forma que, antes de sua 

ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da ação, quando o objeto 

nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor 

requerido a desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o 

seu pleito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000382-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MATCIULEVICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000382-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIMAR MOREL MATCIULEVICZ De rigor, o deferimento do pedido 

Ministerial retro formulado. Nesse passo, depreque-se à Comarca de 

Goiânia-GO, para cumprimento no endereço retro informado, a realização 

de estudo psicossocial com o interditando, fazendo-se constar que o 

competente relatório deverá ser depositado em Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias. Na mesma oportunidade, depreque-se a citação, nos termos já 

determinados. Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se. 

Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001571-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA DE FREITAS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001571-50.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Considerando a efetiva citação 

do executado e não havendo pagamento do débito, conforme certificado 

no Id nº 13026982, intime-se o exequente para impulsionar o feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo medidas concretas para sua 

solvência, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001745-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR DE MELO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001745-59.2017.8.11.0021 AUTOR(A): AILTON 

BARBOSA CAMPOS De rigor, o deferimento do pedido inserido no Id nº 

12977895. Nesse passo, renove-se o mandado de citação e intimação em 

desfavor do requerido EDIGAR DE MELO PEREIRA, devendo o referido 

mandado ser cumprido no endereço indicado no Id nº 12977895. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001823-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001823-53.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Defiro o pedido de penhora e 

avaliação do bem ofertado em garantia no contrato realizado entre as 

partes, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o executado e o 

respectivo cônjuge. Após, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, para que promova averbação da penhora, junto à matrícula 

do bem. Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Cumpra-se , expedindo mandado de penhora e 

avaliação do bem indicado. Às providências. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BELGA INACIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000364-79.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ANA 

BELGA INACIO PEREIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 
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de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE REGINA CONEGLIAN OAB - BA42518 (ADVOGADO(A))

MARINA MEISTER CABRINI GODIN RIBAS OAB - BA47203 

(ADVOGADO(A))

YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA OAB - BA44485 

(ADVOGADO(A))

CAIA FONTANA OAB - BA53977 (ADVOGADO(A))

OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - DF10017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)
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VALERIA RICKLI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000324-97.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, 

todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, 

custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial 

de justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES ZANCHET PIZZATTO (EXECUTADO)

CLAUDINO PIZZATTO (EXECUTADO)

HELTON PIZZATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000619-37.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente 

postulou pela suspensão da execução, eis que estaria em curso 

procedimento para concessão ao executado, de autorização de 

concessão de descontos nos termos da Lei 13.340/2016. No mais, a Lei 

13.606/2018, deu nova redação ao artigo 10 da Lei 13.340/2016, in verbis: 

“Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, 

ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 

2018: I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e 

cobranças judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União; 

No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil): Art. 922. Convindo as 

partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido 

pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação. Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse 

antes do ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação. 

No entanto, a postulação de concessão de descontos ocorrera após a 

cobrança judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme 

requerido, a suspensão do feito executivo. Por analogia ao artigo 40 caput 

da lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1990 (Lei das Execuções Fiscais), 

o prazo prescricional será obstado durante o prazo de suspensão 

processual requerido. Diante do exposto, determino, a partir da data do 

requerimento, a suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente. Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo. Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se. Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000620-22.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Inicialmente, consigno que a parte autora comprovou nos 

autos o recolhimento das custas e despesas processuais, bem como já 

adiantou o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, conforme Id nº 

15548791. Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do Código de 

Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO MOLINA CRUZ OAB - SP0321425A (ADVOGADO(A))

LIVIA MOLINA CRUZ DIAS OAB - SP266042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPERES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000551-87.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, 

todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, 

custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial 

de justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000486-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMARA APARECIDA CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA VISINTIN OAB - SP112797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE GENOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000486-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

SOLIMARA APARECIDA CALVO Considerando que não houve o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão inserida 

no Id nº 13279033, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor da diligência para o 

caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Assim, 

remetam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001006-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE SOUSA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001006-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IGOR DE 

SOUSA MATOS O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 387 de 989



contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intimem-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001960-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

MARIA JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

CAETANO FERREIRA DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001960-35.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CARGILL 

AGRICOLA S A Considerando o recolhimento das custas e taxas iniciais, 

bem como da guia referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

cumpra-se a decisão inicial. Às providências. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO BEZERRA MORAES (RÉU)

WELLINTON DUTRA MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000320-60.2018.8.11.0021 AUTOR(A): LUCILENE 

ALVES DE SOUZA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 
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seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000404-61.2018.8.11.0021 AUTOR(A): CORACI 

COSTA DE OLIVEIRA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 
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todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, deve a parte autora também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos, especificar minudenciadamente as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Saliente-se que a mera 

alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, qualquer relação 

com o ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência 

de especificação. Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do 

artigo 357 e no prazo acima assinalado, a apresentação de negócio 

jurídico processual consistente na delimitação consensual das questões 

de fato e direito, a qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz. Ficam 

a parte autora advertida que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção. Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000404-61.2018.8.11.0021 AUTOR(A): CORACI 

COSTA DE OLIVEIRA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 
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pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, deve a parte autora também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos, especificar minudenciadamente as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Saliente-se que a mera 

alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, qualquer relação 

com o ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência 

de especificação. Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do 

artigo 357 e no prazo acima assinalado, a apresentação de negócio 

jurídico processual consistente na delimitação consensual das questões 

de fato e direito, a qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz. Ficam 

a parte autora advertida que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção. Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (EXECUTADO)

MAURICIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000001-29.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DA AMAZONIA SA Visando evitar eventual alegação de cerceamento de 

defesa, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição e documentos inseridos no Id nº 

13695405 e seguintes. Após, voltem-me os autos conclusos para demais 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001847-81.2017.8.11.0021 AUTOR(A): LEIDIANA 

CORREA DO PRADO FILINTO Considerando que, de fato, a intimação 

deveria ter ocorrido via Sistema e, não, via DJE, factível a devolução de 

prazo para manifestação pela Defensoria Pública, a contar da data da 

ciência inequívoca da decisão constante do id nº 13363885, in casu, do 

dia 19.06.2018, em que fora protocolado pedido de devolução de prazo, 

momento em que a parte inequivocamente detinha conhecimento dos 

termos da decisão. Certifique-se a contar do prazo supramencionado, 

eventual manifestação pela Defensoria Pública, e/ou respectivo decurso 

de prazo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINE LAUANNE ARAUJO SOARES 02711135101 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000643-65.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: A.M.C. 

TEXTIL LTDA. Deixo de acolher o pedido de reconsideração retor 

formulado, em razão da inexistência de fatos novos supostamente aptos a 

ensejar o pedido. Assim sendo, certifique a interposição de eventual 

recurso ou, o respectivo decurso de prazo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000340-85.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA 

JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA Intime-se a parte executada para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das 

informações inseridas no pedido com Id nº 15736376. Nesse passo, 

postergo a transferência dos valores requeridos no pedido formulado no 

Id nº 13513933. Após, voltem-me os autos conclusos para demais 

deliberações. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001760-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONE MARQUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA PAZ DOS SANTOS (RÉU)

EDSON MOREIRA (RÉU)

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001760-28.2017.8.11.0021 AUTOR(A): DHIONE 

MARQUES SOUZA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 
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preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000846-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL APARECIDO MILTON BATISTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000846-61.2017.8.11.0021 DEPRECANTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Considerando que não houve o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça, conforme certidão inserida no Id nº 12572754, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor da diligência para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Assim, remetam-se 

os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 

21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000968-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO PROCOPIO POMPEU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000968-40.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Considerando que não houve o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão inserida no Id nº 

15522816, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor da diligência para o 

caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Assim, 

remetam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001274-09.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU De rigor, o deferimento do 

pedido com Id nº 15748459. Nesse passo, citem-se os executados por 

meio de carta com aviso de recebimento (AR). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001028-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS REIS PENA OAB - RS94345 (ADVOGADO(A))

LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL OAB - RS81347 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DA MOTTA FIGUEREDO OAB - RS63436 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PICCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001028-13.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 

Considerando que não houve o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme certidão inserida no Id nº 15623272, devolva-se a 

presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor da diligência para o caso de novo encaminhamento, 

conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Assim, remetam-se os autos à origem, 

com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001055-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO SERGIO DINIZ (TESTEMUNHA)

ROSELI MAGGIONI DINIZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001055-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Considerando que não 

houve o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão 

inserida no Id nº 15623735, devolva-se a presente precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor da diligência 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

Assim, remetam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARICE BOS CONZATTI OAB - RS17708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO JORES DOS SANTOS JOSENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000912-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Considerando que não houve o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão inserida 

no Id nº 15517155, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 
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constando no ofício o motivo da devolução e o valor da diligência para o 

caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Assim, 

remetam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000905-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILER KENNEDY XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000905-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Diante da impossibilidade do cumprimento da finalidade da 

presente carta precatória, eis que os autos nº 2820-92.2013.811.0021 - 

Código 88400, foram remetidos à Segunda Instância em 03/07/2018, 

devolvam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001020-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANO ABREU DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001020-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOVIANO ABREU DE SOUZA Melhor analisando os autos, verifica-se que 

a finalidade da carta precatória consiste na nomeação de Médico Perito em 

Ortopedia. Nesse passo, intime-se o perito médico ortopedista, Dr. 

Leandro Nascimento Mocchetti, telefone (66) 3468-1122, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar nos autos o custo da perícia a ser realizada 

com o autor, nos termos da decisão da carta precatória. Informado nos 

autos o valor da perícia, oficie-se o juízo deprecante e aguarde-se pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, demais determinações. Decorrido o prazo 

supracitado, devolvem-se os autos à origem, com os cumprimentos de 

estilo. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000453-05.2018.8.11.0021 AUTOR(A): EDMAR 

FERREIRA DA SILVA Inicialmente cumpre-me consignar que tendo a parte 

requerida deixado de contestar o pedido inicial, cabível, em tese, a 

aplicação da regra do art. 344 do Código de Processo Civil. Contudo, além 

de a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de 

Processo Civil ser relativa, os efeitos da revelia não são aplicáveis às 

pessoas jurídicas de direito público, mostrando-se de rigor o 

prosseguimento do feito. Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como 

perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), 

telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito 

nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo 

deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários 

Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000663-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000663-56.2018.8.11.0021 AUTOR(A): 

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA Considerando 

que já houvera composição da lide, em razão da citação da requerida, 

previamente à homologação de desistência, de rigor a prévia 

concordância desta. Ante o exposto, intime-se a requerida a manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, concordância ou não, ao pedido 

de desistência de homologação. Consigne-se, na oportunidade que, a 

inércia será considerada como concordância tácita, acarretando a 

extinção do feito. Havendo manifestação ou certificado o respectivo 

decurso de prazo, retornem-me conclusos para deliberação. Água Boa, 

21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000245-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NASCIMENTO DALTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEY DALTO DOS SANTOS OAB - RO7461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PINHEIRO MACHADO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000245-55.2017.8.11.0021 AUTOR(A): EDSON 

NASCIMENTO DALTO Deixo de deferir o pedido de citação por edital retro 

formulado, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização 

do requerido. Nesse passo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 
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efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento. Havendo 

manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, retornem-me 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ZANIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000304-43.2017.8.11.0021 AUTOR(A): HUMBERTO 

ZANIN Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, 

para constar no sistema PJE/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS para, querendo, nos próprios autos, impugnar a execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 535 da 

Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, salientando que na execução 

não impugnada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par 

do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do diploma legal em apreço. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001540-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICACIO CORREA NUNES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001540-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Defiro o pedido com Id 

nº 11720894. Nesse passo, renove-se o mandado de busca e apreensão 

relativo ao veículo descrito na inicial, devendo o referido mandado ser 

cumprido no endereço indicado na petição inicial, devendo o Oficial de 

Justiça empreender os esforços necessários para o cumprimento do ato. 

Ficando desde já deferido reforço policial, caso verificado, pelo Sr. Oficial 

de Justiça, a respectiva necessidade. Consigno que as citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forense, 

onde houver feriados, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido, independente de autorização judicial, conforme dispõe o art. 

212, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000530-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. MORAES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000530-48.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: TECIDOS 

TITA LTDA Indefiro o pedido de citação por edital com Id nº 10358263, uma 

vez que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte 

requerida. Assim, intime-se o exequente para colacionar aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, o endereço atualizado do executado ou 

comprovar que esgotou as tentativas de sua localização, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001845-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIAS ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001845-14.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE AGUA BOA Considerando o pedido com Id nº 14982616, certifique-se 

se o Município foi devidamente intimado da sentença proferida nos 

presentes autos, bem como eventual decurso de prazo para interposição 

de recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para demais 

deliberações. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001271-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

TADEU FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001271-54.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU De rigor, o deferimento do 

pedido com Id nº 15793846. Nesse passo, cite-se, pessoalmente os 

executados, devendo a diligência ser realizada por meio de carta com 

aviso de recebimento (AR). Ademais, considerando que o exequente 

comprovou nos autos o recolhimento da guia – Id nº 15793847, expeça-se 

certidão de admissão/distribuição da presente execução, nos termos do 

artigo 828 do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001272-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS BORGES FILHO (EXECUTADO)
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EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001272-39.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU De rigor, o deferimento do 

pedido com Id nº 15795156. Nesse passo, cite-se, pessoalmente os 

executados, devendo a diligência ser realizada por meio de carta com 

aviso de recebimento (AR). Ademais, considerando que o exequente 

comprovou nos autos o recolhimento da guia – Id nº 15795156, expeça-se 

certidão de admissão/distribuição da presente execução, nos termos do 

artigo 828 do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000911-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON APARECIDO DANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000911-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA De rigor, o 

deferimento da manifestação com Id nº 15684678. Nessa passo, 

encaminhe-se os presentes autos à Comarca da origem - Maringá-PR, com 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001268-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001268-02.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU De rigor, o deferimento do 

pedido com Id nº 15763618. Nesse passo, cite-se, pessoalmente os 

executados no endereço declinado na inicial, devendo a referida diligência 

realizar-se por meio de carta, com aviso de recebimento (AR). Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000224-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA CONCRETO IND. E COM. LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000224-79.2017.8.11.0021 AUTOR(A): RODRIGO 

NOGUEIRA DA SILVA - ME De rigor, o deferimento do pedido com Id nº 

15689642. Nesse passo, cite-se, pessoalmente o requerido no endereço 

declinado no Id nº 15689642, devendo a referida diligência realizar-se por 

meio de carta, com aviso de recebimento (AR), consignando-se as 

determinações contidas na decisão inicial. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001094-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO GILVANI BINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001094-90.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

GILVANI BINI Trata-se de liquidação de sentença proposta por AFONSO 

GILVANI BINI em face de YMPACUS COMERCIAL Ltda e OUTROS. 

Analisando os autos, verifica-se que almeja o autor a execução de título 

judicial, por conta do julgado proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, junto à Comarca de Rio Branco/AC. 

Entretanto, por hora, inviável o processamento do pedido de liquidação, eis 

que após o trânsito em julgado da sentença aqui executada, a ré 

Ympactus Comercial Ltda propôs ação judicial destinada à sua liquidação 

(nº 0707082-44.2017.8.01.0001). Consoante se infere das informações 

encaminhadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso a este juízo, por meio de Malote Digital acerca a decisão proferida 

pelo juízo da Comarca de Rio Branco-AC, relata que antes mesmo do juízo 

nomear liquidante, o Ministério Público manifestou-se nos autos, expondo 

que vislumbrava o estado falimentar da empresa devedora, pois nos autos 

da ação civil pública fora noticiado pela Fazenda Nacional que há em 

curso sete ações de execução fiscal em face dos réus, sendo quatro 

delas garantidas por penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 

2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais). Diante 

deste cenário, determino o sobrestamento do presente feito, até que haja 

definição sobre o quadro fático exposto, devendo os presentes autos 

serem arquivados, sem prejuízo de seu posterior desarquivamento a 

pedido da parte. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SALVINO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000014-28.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. De rigor, o indeferimento do pedido com Id nº 

15533428 por ser ônus da parte diligenciar no sentido de localizar a parte 

adversa. Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes 

causas do conhecido congestionamento processual e ineficácia do 

princípio constitucional da razoável duração do processo. In casu, 

verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos 

informações que integram o típico ato processual de postulação, qual seja 

a indicação do endereço da parte executada. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, mormente quando se trata de litigante que é devidamente 

representado por advogado particular, que detém plenas possibilidades de 

diligenciar nesse sentido. Ad argumentandum, embora a parte exequente 

tenha informado que realizou diversas buscas na tentativa de localizar o 

paradeiro do executado, deixou de colacionar aos autos qualquer 

comprovação do alegado. Diante do exposto, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer medidas concretas para a solvência 

do presente feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO WAGNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000360-42.2018.8.11.0021 AUTOR(A): IVANDRO 

WAGNER Considerando que há arguição de nulidade de citação e/ou 

intimação do Município de Água Boa-MT, em vários processos, em razão 

de suposta inadequação de cadastro junto ao PJE, factível a devolução do 

prazo para contestação, a contar da data da ciência inequívoca da 

existência da ação, in casu, do dia 05.06.2018, em que fora protocolado 

pedido de devolução de prazo, momento em que a parte inequivocamente 

detinha conhecimento dos termos da demanda. Certifique-se a contar do 

prazo supramencionado, eventual manifestação do requerido Município de 

Água Boa-MT, e/ou respectivo decurso de prazo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000608-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000608-42.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RAFAEL 

FERNANDES PAES Consoante se infere dos autos, tentada a intimação do 

executado via mandado, restou certificado pelo Oficial de Justiça que 

endereço é insuficiente e não obteve informações acerca do atual 

paradeiro do executado com os moradores do bairro – Id. 12912511. 

Assim, denota-se que de fato houvera alteração de endereço sem a 

respectiva comunicação ao fisco. Destarte, defiro a citação por edital e 

determino a expedição do necessário para respectivo cumprimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (EXECUTADO)

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000884-39.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Inicialmente, consigno que a 

parte autora comprovou nos autos o recolhimento das custas e despesas 

processuais, bem como já adiantou o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça. Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do Código de 

Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001572-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE FREITAS VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001572-35.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Considerando a inércia do 

exequente acerca da manifestação formulada no Id nº 12747565 pelo 

executado, determino a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de 

Solução de Conflitos e Cidadania para que seja aprazada audiência para 

tentativa de conciliação entre as partes. Após, voltem-me os autos 

conclusos para demais deliberações. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000616-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Defiro o pedido formulado no Id nº 

15073898 e determino a expedição de novo mandado de busca e 

apreensão e citação, devendo o referido mandado ser cumprido no 

endereço indicado Id nº 15073898. Por fim, esclareço que as citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forense, 

onde houver feriados, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido, independente de autorização judicial, conforme dispõe o art. 

212, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 
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parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001918-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IANE TAINA ALEXANDRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001918-83.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Considerando que o 

exequente manifestou nos autos a possibilidade de acordo entre as partes 

– Id nº 13779166, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se o 

exequente independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. 

Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos para demais deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001607-92.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A De rigor, o deferimento do pedido com Id nº 15795156. 

Nos termos do artigo 828 do Novo Código de Processo Civil, defiro a 

expedição da certidão requerida, condicionada ao recolhimento da 

respectiva guia. Ademais, requisite-se informações acerca da distribuição 

e andamento da carta precatória formulada no Id nº 11825533. Cumpra-se. 

Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000348-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. O. SUZUKI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000348-62.2017.8.11.0021 AUTOR(A): R. T. O. 

SUZUKI - ME Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase 

de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se 

o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% 

(dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado. Não 

havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se 

o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000431-44.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE LOURDES A. DE JESUS - ME O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 
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petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000309-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO BORGES (RÉU)

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR (RÉU)

GEISA MARIA GARCIA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000309-31.2018.8.11.0021 AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 
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Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001961-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001961-20.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CARGILL 

AGRICOLA S A De rigor, o deferimento do pedido com Id nº 13945145. 

Nesse passo, cite-se, pessoalmente os executados no endereço 

declinado na inicial, devendo a diligência realizar-se por meio de Oficial de 

Justiça, deprecando-se o necessário. Consigno que a ordem deverá ser 

cumprida nos endereços indicados no pedido com Id nº 13945145, sendo 

que a diligência já foi devidamente recolhida conforme guia anexada no Id 

nº 13945157. Ademais, nos termos do artigo 828 do Novo Código de 

Processo Civil, defiro a expedição da certidão requerida pelo exequente, 

uma vez que comprovou nos autos o recolhimento da guia respectiva – Id 

nº 13945156. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000155-13.2018.8.11.0021 AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Compulsando os autos, verifica-se que a 

audiência designada nos autos encontra-se preclusa. Nesse passo, defiro 

o pedido formulado no Id nº 13911159. Renove-se o ato citatório, com 

cumprimento no endereço indicado no Id nº 12909352, consignando-se as 

determinações contidas na decisão inicial, devendo tal diligência ser 

realizada via postal, conforme requerido pelo autor. Cumpra-se. Água Boa, 

21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001124-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE ANISIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001124-62.2017.8.11.0021 AUTOR(A): DEUSDETE 

ANISIO DA SILVA Considerando a manifestação com Id nº 15590692, 

defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independentemente de nova intimação, sob pena de arquivamento. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001966-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001966-42.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. Defiro o pedido formulado 

no Id nº 16309105. Nesse passo, cite-se por hora certa o executado, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça observar rigorosamente as disposições 

contidas nos artigos 252 e 253 do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARQUIS APARECIDA DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

JESSICA VIRGINIA SILVA ALENCAR OAB - GO53077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000701-68.2018.8.11.0021 AUTOR(A): DARQUIS 

APARECIDA DA SILVA GONCALVES Compulsando os autos, verifico ser 

necessária a designação de prova pericial. Nesse passo, nomeio como 

perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), 

telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito 

nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo 

deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários 

Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000709-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VIRGINIA SILVA ALENCAR OAB - GO53077 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000709-45.2018.8.11.0021 AUTOR(A): IRACY 

BENTO DA SILVA Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

designação de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). A data da 

realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado. Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca 

do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA COUTO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000722-44.2018.8.11.0021 AUTOR(A): 

LINDINALVA COUTO SIQUEIRA Inicialmente cumpre-me consignar que 

tendo a parte requerida deixado de contestar o pedido inicial, cabível, em 

tese, a aplicação da regra do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Contudo, além de a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do 

Código de Processo Civil ser relativa, os efeitos da revelia não são 

aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público, mostrando-se de rigor o 

prosseguimento do feito. Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

Dezembro de de 2018, às 16h40min (MT). Determino às partes que 

depositem em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o 

rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça 

constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação 

da presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no 

artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes 

cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação 

do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza. A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Considerando que a tramitação prioritária oriunda da 

Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo Sistema PJE, deixo de 

dispor acerca do referido pedido. Acaso não esteja o peticionário litigando 

sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da 

enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, 

parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as custas do 

ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BEATRIZ MACHADO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000422-82.2018.8.11.0021 AUTOR(A): LUCIA 

BEATRIZ MACHADO MARTINS Inicialmente, cumpre-me registrar que a 

sentença proferida nos autos, baseou-se em falsa premissa, eis que, 

quando da análise dos autos, não constava a informação de provimento 

do agravo de instrumento apresentado pela autora. Registre-se que, 

referida informação fora juntada ao feito na mesma data da sentença 

vergastada, porém, provavelmente em momento posterior à respectiva 

análise. Assim sendo, retrato-me da sentença anteriormente proferida e, 

por consequência passo ao cumprimento da decisão proferida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de agravo de instrumento, e 

determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, 

independentemente do recolhimento de custas e/ou taxas judiciárias. Pois 

bem, tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde 

fora requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O 

artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 

(antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei 

n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de 

forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. Com efeito, em que pese tenha colacionado um 

suposto contrato de compra e venda do terreno, efetivado com o Sr. 

Wenderson Aguiar Alves, não consta do referido instrumento o 

reconhecimento de firma das assinaturas, nem tampouco a rubrica de 

testemunhas e menos ainda, a suposta comprovação de regularização da 

situação do bem junto à Loteadora ou até mesmo junto à Imobiliária que 

promoveu a venda inicial. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 
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probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. No mais, não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13 de 

dezembro de 2018, às 13h:30min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001493-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO PINHEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001493-22.2018.8.11.0021 AUTOR(A): MICHEL 

ROCHA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber 

o presente incidente, insta consignar que a tutela provisória requerida em 

caráter incidental, independe do pagamento de custas, conforme prevê o 

artigo 292 do Novo Código de Processo Civil. Tratam-se os presentes 

autos de incidente onde, fora requerido uma tutela provisória de urgência. 

O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 

(antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei 

n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de 

forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 
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da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. Da documentação aos autos 

encartada, não se mostra evidente o direito pleiteado, vez que o 

requerente não comprova a existência da servidão de passagem nos 

moldes alegados, a ensejar a tutela de urgência buscada, nos termos do 

art. 561 do Novo Código de Processo Civil. Em se tratando de servidão de 

passagem, impunha-se a demonstração, ainda, dos requisitos do art. 

1.378 do Código Civil, o que igualmente não restou evidenciado pelo 

agravante, porquanto não acostado aos autos documentação mínima a 

ensejar a comprovação, sequer, da existência da servidão de passagem 

alegada. Sobre o tema, cabível a lição de Venosa: “Outra característica 

das servidões é a sua impresumibilidade. Neste sentido a expressão legal 

“a servidão não se presume” (art. 696 do Código de 1916), não repelida 

pelo novo ordenamento. A dicção da lei traduz regra fundamental a reger 

as servidões. O domínio presume-se pleno, sem ônus ou gravames. As 

servidões somente podem ser estabelecidas pelas formas admitidas em 

lei. São vistas como exceção à regra geral de domínio. Atos de mera 

tolerância do proprietário com relação a vizinho não tem o condão de 

originar servidão. [...] Neste sentido, estabelecida incerteza sobre a 

existência de servidão, cabe ao beneficiário prová-la.” A decisão judicial 

sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na 

prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida 

encontra-se ausente. Não se pode confundir a prova da existência do 

perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, 

exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida 

plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas 

razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos. 

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade 

do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a 

concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos 

necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e 

incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, 

nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera 

probabilidade do direito. O que não logrou êxito o autor provar na inicial 

fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão 

de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo 

processual. Tal prova, da mesma foram como dantes se elucubrara 

acerca do evento principal, deve vir produzida de forma documental 

acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente em 

alegações. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da 

concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como 

pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações 

da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou 

processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. No 

mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora 

na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada 

como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do 

direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação 

excepcionalíssimas. Ademais, a servidão de passagem não se presume, 

constituindo-se por ato explícito - seja por contrato, testamento, usucapião 

ou adjudicação nas ações de divisão -, de qualquer forma transcrito no 

Registro Imobiliário. No caso, os elementos que acompanharam a inicial 

não se mostram suficientes a demonstrar a plausibilidade do direito 

invocado, mostrando-se necessário oportunizar ampla dilação probatória, 

para perquirição acerca do direito do autor. Isto posto, nego, por hora, a 

tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua 

análise posterior. Ademais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 29 de Janeiro de 2019 às 16h30min, no horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PEREIRA DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000994-38.2018.8.11.0021 AUTOR(A): VALENTINA 

PEREIRA DE MENDONCA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Dezembro de 
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2018, às 16h30min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada. 

Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil. Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do 

contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá seguir o que 

determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001014-29.2018.8.11.0021 AUTOR(A): 

APARECIDA MARIA BUENO DE OLIVEIRA Considerando ser pertinente e 

útil ao deslinde da causa defiro a realização de prova oral, consistente na 

colheita do depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes. Nesse passo, para a 

colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13 de Dezembro de 2018, às 16h10min, no horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso. Determino às partes que depositem em cartório (ou 

insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser apresentado no 

prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente 

decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 357, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes cientes que, 

em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido 

rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade 

da produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas 

deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo 

Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000497-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSEFA 

FRANCISCA DOS SANTOS Considerando ser pertinente e útil ao deslinde 

da causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Dezembro de 

2018, às 15:50min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso. Determino 

às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo eletrônico, 

se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na 

referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de 

Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da 

inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, 

cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais 

qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada. Referido 

rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados 

da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e conforme 

preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. 

Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 
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não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza. A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o 

artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000885-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRACY DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000885-24.2018.8.11.0021 AUTOR(A): MARIA 

MIRACY DE SOUSA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Dezembro de 

2018, às 15h10min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada. 

Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil. Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do 

contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá seguir o que 

determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000466-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JURANDIR FERREIRA DE REZENDE Considerando ser pertinente e útil ao 

deslinde da causa defiro a realização de prova oral, consistente na 

colheita do depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes. Nesse passo, para a 

colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13 de Dezembro de 2018, às 15h00min, no horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso. Determino às partes que depositem em cartório (ou 

insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser apresentado no 

prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente 

decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 357, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes cientes que, 

em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido 

rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade 

da produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas 

deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo 

Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 
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será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000513-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE OMORATE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000513-75.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

OMORATE XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em 

desfavor de instituição bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras 

outras ajuizadas nos últimos meses na presente comarca pelo mesmo 

causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são 

cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de todas as ações tem o 

mesmo fundamento, qual seja a inexistência de válida relação jurídica 

entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo variável somente o 

argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído o empréstimo sem 

saber de suas consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora 

alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade 

entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial 

em que a ação foi proposta e pelo comportamento processual dos autores 

em todos os outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister 

a solvência conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

reverberado, o patrono que patrocina o presente feito ajuizara na comarca 

de Água Boa, nos últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações 

cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja a 

inexistência de válida relação jurídica entre o autor a uma instituição 

bancária. Todas as ações tem como pressuposto a existência de um 

contrato bancário de empréstimo efetivado entre o autor e a instituição 

bancária requerida, onde as parcelas de referido empréstimo são 

descontadas e folha de pagamento de benefício previdenciário. A 

alegação de validade da relação jurídica é a única variável entre todos os 

referidos feitos, pois em um conjunto de ações a alegação é de que não 

haveria – faticamente – a contratação do empréstimo, tendo o autor 

descoberto a referida existência contratual somente após verificar os 

descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários. Por outro 

lado, há ações em que a alegação é de que, por mais que tenha ocorrido a 

contratação, tal não seria juridicamente válida pois efetivada em prejuízo 

de pessoa idosa e/ou analfabeta, que não teria ciência das 

consequências de referida contratação. No entanto, como dito, pelas 

circunstâncias em que foram propostas as ações e considerando as 

intercorrências processuais ocorridas em inúmeras outras, cabível a 

solvência igualitária de todas elas. Inicialmente, mister consignar que em 

todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer 

novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o 

empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco 

período de tempo antes do ajuizamento da ação. Somente tal situação já 

leva à certa desconfiança da regularidade das discussões nas ações 

desta natureza, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por 

considerável período de tempo, tendo de si descontados valores 

supostamente ilegais. Há situação, mencionando exemplificadamente os 

autos n.º 1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído 

em 58 (cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, 

estando todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama 

a atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 
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objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000225-30.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em 

desfavor de instituição bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras 

outras ajuizadas nos últimos meses na presente comarca pelo mesmo 

causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são 

cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de todas as ações tem o 

mesmo fundamento, qual seja a inexistência de válida relação jurídica 

entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo variável somente o 

argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído o empréstimo sem 

saber de suas consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora 

alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade 

entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial 

em que a ação foi proposta e pelo comportamento processual dos autores 

em todos os outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister 

a solvência conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

reverberado, o patrono que patrocina o presente feito ajuizara na comarca 

de Água Boa, nos últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações 

cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja a 

inexistência de válida relação jurídica entre o autor a uma instituição 

bancária. Todas as ações tem como pressuposto a existência de um 

contrato bancário de empréstimo efetivado entre o autor e a instituição 

bancária requerida, onde as parcelas de referido empréstimo são 

descontadas e folha de pagamento de benefício previdenciário. A 

alegação de validade da relação jurídica é a única variável entre todos os 

referidos feitos, pois em um conjunto de ações a alegação é de que não 

haveria – faticamente – a contratação do empréstimo, tendo o autor 

descoberto a referida existência contratual somente após verificar os 

descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários. Por outro 

lado, há ações em que a alegação é de que, por mais que tenha ocorrido a 

contratação, tal não seria juridicamente válida pois efetivada em prejuízo 

de pessoa idosa e/ou analfabeta, que não teria ciência das 

consequências de referida contratação. No entanto, como dito, pelas 

circunstâncias em que foram propostas as ações e considerando as 

intercorrências processuais ocorridas em inúmeras outras, cabível a 

solvência igualitária de todas elas. Inicialmente, mister consignar que em 

todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer 

novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o 

empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco 

período de tempo antes do ajuizamento da ação. Somente tal situação já 

leva à certa desconfiança da regularidade das discussões nas ações 

desta natureza, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por 

considerável período de tempo, tendo de si descontados valores 

supostamente ilegais. Há situação, mencionando exemplificadamente os 

autos n.º 1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído 

em 58 (cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, 

estando todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama 

a atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 
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advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000257-35.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em 

desfavor de instituição bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras 

outras ajuizadas nos últimos meses na presente comarca pelo mesmo 

causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são 

cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de todas as ações tem o 

mesmo fundamento, qual seja a inexistência de válida relação jurídica 

entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo variável somente o 

argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído o empréstimo sem 

saber de suas consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora 

alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade 

entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial 

em que a ação foi proposta e pelo comportamento processual dos autores 

em todos os outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister 

a solvência conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

reverberado, o patrono que patrocina o presente feito ajuizara na comarca 

de Água Boa, nos últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações 

cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja a 

inexistência de válida relação jurídica entre o autor a uma instituição 

bancária. Todas as ações tem como pressuposto a existência de um 
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contrato bancário de empréstimo efetivado entre o autor e a instituição 

bancária requerida, onde as parcelas de referido empréstimo são 

descontadas e folha de pagamento de benefício previdenciário. A 

alegação de validade da relação jurídica é a única variável entre todos os 

referidos feitos, pois em um conjunto de ações a alegação é de que não 

haveria – faticamente – a contratação do empréstimo, tendo o autor 

descoberto a referida existência contratual somente após verificar os 

descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários. Por outro 

lado, há ações em que a alegação é de que, por mais que tenha ocorrido a 

contratação, tal não seria juridicamente válida pois efetivada em prejuízo 

de pessoa idosa e/ou analfabeta, que não teria ciência das 

consequências de referida contratação. No entanto, como dito, pelas 

circunstâncias em que foram propostas as ações e considerando as 

intercorrências processuais ocorridas em inúmeras outras, cabível a 

solvência igualitária de todas elas. Inicialmente, mister consignar que em 

todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer 

novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o 

empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco 

período de tempo antes do ajuizamento da ação. Somente tal situação já 

leva à certa desconfiança da regularidade das discussões nas ações 

desta natureza, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por 

considerável período de tempo, tendo de si descontados valores 

supostamente ilegais. Há situação, mencionando exemplificadamente os 

autos n.º 1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído 

em 58 (cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, 

estando todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama 

a atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
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consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000510-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

OMORATE XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em 

desfavor de instituição bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras 

outras ajuizadas nos últimos meses na presente comarca pelo mesmo 

causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são 

cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de todas as ações tem o 

mesmo fundamento, qual seja a inexistência de válida relação jurídica 

entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo variável somente o 

argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído o empréstimo sem 

saber de suas consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora 

alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade 

entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial 

em que a ação foi proposta e pelo comportamento processual dos autores 

em todos os outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister 

a solvência conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

reverberado, o patrono que patrocina o presente feito ajuizara na comarca 

de Água Boa, nos últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações 

cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja a 

inexistência de válida relação jurídica entre o autor a uma instituição 

bancária. Todas as ações tem como pressuposto a existência de um 

contrato bancário de empréstimo efetivado entre o autor e a instituição 

bancária requerida, onde as parcelas de referido empréstimo são 

descontadas e folha de pagamento de benefício previdenciário. A 

alegação de validade da relação jurídica é a única variável entre todos os 

referidos feitos, pois em um conjunto de ações a alegação é de que não 

haveria – faticamente – a contratação do empréstimo, tendo o autor 

descoberto a referida existência contratual somente após verificar os 

descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários. Por outro 

lado, há ações em que a alegação é de que, por mais que tenha ocorrido a 

contratação, tal não seria juridicamente válida pois efetivada em prejuízo 

de pessoa idosa e/ou analfabeta, que não teria ciência das 

consequências de referida contratação. No entanto, como dito, pelas 

circunstâncias em que foram propostas as ações e considerando as 

intercorrências processuais ocorridas em inúmeras outras, cabível a 

solvência igualitária de todas elas. Inicialmente, mister consignar que em 

todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer 

novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o 

empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco 

período de tempo antes do ajuizamento da ação. Somente tal situação já 

leva à certa desconfiança da regularidade das discussões nas ações 

desta natureza, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por 

considerável período de tempo, tendo de si descontados valores 

supostamente ilegais. Há situação, mencionando exemplificadamente os 

autos n.º 1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído 

em 58 (cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, 

estando todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama 

a atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 
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parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 
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empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000514-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

OMORATE XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em 

desfavor de instituição bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras 

outras ajuizadas nos últimos meses na presente comarca pelo mesmo 

causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são 

cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de todas as ações tem o 

mesmo fundamento, qual seja a inexistência de válida relação jurídica 

entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo variável somente o 

argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído o empréstimo sem 

saber de suas consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora 

alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade 

entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial 

em que a ação foi proposta e pelo comportamento processual dos autores 

em todos os outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister 

a solvência conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

reverberado, o patrono que patrocina o presente feito ajuizara na comarca 

de Água Boa, nos últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações 

cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja a 

inexistência de válida relação jurídica entre o autor a uma instituição 

bancária. Todas as ações tem como pressuposto a existência de um 

contrato bancário de empréstimo efetivado entre o autor e a instituição 

bancária requerida, onde as parcelas de referido empréstimo são 

descontadas e folha de pagamento de benefício previdenciário. A 

alegação de validade da relação jurídica é a única variável entre todos os 

referidos feitos, pois em um conjunto de ações a alegação é de que não 

haveria – faticamente – a contratação do empréstimo, tendo o autor 

descoberto a referida existência contratual somente após verificar os 

descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários. Por outro 

lado, há ações em que a alegação é de que, por mais que tenha ocorrido a 

contratação, tal não seria juridicamente válida pois efetivada em prejuízo 

de pessoa idosa e/ou analfabeta, que não teria ciência das 

consequências de referida contratação. No entanto, como dito, pelas 

circunstâncias em que foram propostas as ações e considerando as 

intercorrências processuais ocorridas em inúmeras outras, cabível a 

solvência igualitária de todas elas. Inicialmente, mister consignar que em 

todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer 

novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o 

empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco 

período de tempo antes do ajuizamento da ação. Somente tal situação já 

leva à certa desconfiança da regularidade das discussões nas ações 

desta natureza, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por 

considerável período de tempo, tendo de si descontados valores 

supostamente ilegais. Há situação, mencionando exemplificadamente os 

autos n.º 1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído 

em 58 (cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, 

estando todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama 

a atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 
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todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 415 de 989



poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Intime-se a parte requerida via 

certidão eis que não consta, respectivo cadastro de advogado. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000514-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE OMORATE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000514-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

OMORATE XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em 

desfavor de instituição bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras 

outras ajuizadas nos últimos meses na presente comarca pelo mesmo 

causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são 

cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de todas as ações tem o 

mesmo fundamento, qual seja a inexistência de válida relação jurídica 

entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo variável somente o 

argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído o empréstimo sem 

saber de suas consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora 

alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade 

entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial 

em que a ação foi proposta e pelo comportamento processual dos autores 

em todos os outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister 

a solvência conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

reverberado, o patrono que patrocina o presente feito ajuizara na comarca 

de Água Boa, nos últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações 

cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja a 

inexistência de válida relação jurídica entre o autor a uma instituição 

bancária. Todas as ações tem como pressuposto a existência de um 

contrato bancário de empréstimo efetivado entre o autor e a instituição 

bancária requerida, onde as parcelas de referido empréstimo são 

descontadas e folha de pagamento de benefício previdenciário. A 

alegação de validade da relação jurídica é a única variável entre todos os 

referidos feitos, pois em um conjunto de ações a alegação é de que não 

haveria – faticamente – a contratação do empréstimo, tendo o autor 

descoberto a referida existência contratual somente após verificar os 

descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários. Por outro 

lado, há ações em que a alegação é de que, por mais que tenha ocorrido a 

contratação, tal não seria juridicamente válida pois efetivada em prejuízo 

de pessoa idosa e/ou analfabeta, que não teria ciência das 

consequências de referida contratação. No entanto, como dito, pelas 

circunstâncias em que foram propostas as ações e considerando as 

intercorrências processuais ocorridas em inúmeras outras, cabível a 

solvência igualitária de todas elas. Inicialmente, mister consignar que em 

todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer 

novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o 

empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco 

período de tempo antes do ajuizamento da ação. Somente tal situação já 

leva à certa desconfiança da regularidade das discussões nas ações 

desta natureza, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por 

considerável período de tempo, tendo de si descontados valores 

supostamente ilegais. Há situação, mencionando exemplificadamente os 

autos n.º 1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído 

em 58 (cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, 

estando todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama 

a atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 
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se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Intime-se a parte requerida via 

certidão eis que não consta, respectivo cadastro de advogado. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000517-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CECILIA 

PEUROMHO TSERENHO A Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 
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assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Intime-se a parte requerida via 

certidão eis que não consta no sistema, o respectivo cadastro de 

advogado. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-15.2018.8.11.0021
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000517-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CECILIA 

PEUROMHO TSERENHO A Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 
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dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
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de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Intime-se a parte requerida via 

certidão eis que não consta no sistema, o respectivo cadastro de 

advogado. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVILA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000374-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EVILA 

HELENA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de ação de reparação 

de danos morais e materiais proposta por EVILA HELENA DA SILVA me 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDRA DE ENERGIA S.A.. 

Consoante se infere dos autos, fora negado ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, sendo a ele deferido prazo de 05 (cinco) dias para 

emendar a inicial e proceder o devido recolhimento das custas. Assim, 

verifica-se que o procurador do autor foi devidamente intimado via DJE, 

porém, até a presente data não houve o recolhimento das custas, 

conforme certificado no Id nº 12997436. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 

290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento 

referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o 

cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender todas as 

custas processuais. Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção 

do processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar 

que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 

485, parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de recolhimento 

de custas independe de prévia intimação da parte, consoante assentado 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no 

AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 

544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM 

FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da 

distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de 

preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica processual, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, 

o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e 

seu consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação 

do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do 

CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, 

com aplicação de multa. Dispositivo Diante do exposto, julgo extinto o 

presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da 

distribuição. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se o autor. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 
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Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO45323 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA S. F. MORAES (RÉU)

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002021-90.2017.8.11.0021 AUTOR(A): ANTONIO 

WILSON DA SILVA Compulsando os presentes autos, verifica-se que já 

houve decisão de recebimento da ação, sendo determinada a citação da 

parte requerida. No entanto, mesmo devidamente intimado de referida 

decisão, a parte interessada não depositou o valor para cumprimento do 

mandado citatório em tempo hábil, razão pela qual o processo não fora 

impulsionado. Não obstante, embora comprovada a interposição de agravo 

de instrumento, não há comprovação de eventual deferimento de efeito 

ativo, devendo os autos prosseguir em seus ulteriores termos. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação O artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao 

aduzir que: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga 

leitura do regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no 

prazo legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se 

entender todas as custas processuais, incluindo-se aí evidentemente as 

despesas com oficial de justiça para o cumprimento de mandado de 

citação ou cumprimento de medida antecipatória dos efeitos da tutela, 

principalmente se considerarmos que o primeiro ato em questão é o que 

perfaz a formação da relação jurídico processual. Chegamos a tal 

conclusão por uma análise analógica do que prevê a legislação acerca do 

preparo recursal. O artigo 1.007 caput do Código de Processo Civil, é claro 

ao dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 

Por uma perfunctória análise do dispositivo em questão, não é difícil 

concluir que o conceito de preparo engloba todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas destinadas ao impulsionamento do feito em 

razão de ato requerido pela parte e que somente a ela interessa. Ao 

prever a legislação que o preparo recursal deve englobar os portes de 

remessa e de retorno, quis o legislador avisar que aqueles atos são 

necessários ao processamento do recurso, não bastando para seu 

recebimento o pagamento somente das custas ordinárias. No caso dos 

autos, verifica-se que a parte, mesmo após ser deferida a citação do réu, 

não efetuou o pagamento para distribuição de carta precatória tendente à 

custear o chamamento do requerido ao processo, mesmo tendo sido 

devidamente intimado da decisão. Outrossim, o próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 82, paragrafo 1º, é específico ao aduzir que 

cabe as partes prover as despesas dos atos que postularam, ficando a 

cargo do autor o adiantamento das referidas despesas, conforme se 

verifica pela leitura do referido regramento: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o 

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 

sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Assim, é fácil 

concluir que não deve a parte ser intimada para recolher custas a respeito 

de um ato que já fora deferido e cuja consecução é de seu interesse, 

principalmente porque o recolhimento em questão deveria ter sido feito de 

forma antecipada. No mais, não depende referido valor de nenhum cálculo 

contábil para sua perfecção, o que – somente em tese – justificaria a 

inércia da parte no recolhimento da despesa. É justamente por tal razão 

que o prazo legal para o recolhimento da custa deve ser contado a partir 

da decisão que determinou a citação da parte ré, posto que, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme já trespassado na 

presente decisão, não necessita a parte, para o recolhimento da diligência 

do oficial, de nenhum ato da contadoria judicial: AgRg nos EDcl no REsp 

1169567 / RS AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224958-0 AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. Portanto, vemos que o caso em apreço é 

de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda 

consignar que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no 

artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de 

recolhimento de custas independe de prévia intimação da parte, consoante 

assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. 

Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença 

por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica 

processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das 

custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da 

impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de 

prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no 

artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental 

desprovido, com aplicação de multa. Verificado que as custas a qual a 

parte não recolheu referem-se diretamente ao ato eclosivo da formação 

da relação jurídico processual, podendo, portanto, ser considerada uma 

custa inicial – já que necessária ao impulsionamento do feito, outra saída 

não resta a não ser o cancelamento da distribuição do feito, posto que 

ausente o seu recolhimento. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Custas pela parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001566-28.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Tratam-se os presentes autos 

de feito de natureza executiva onde, em comum acordo, as partes 

avençaram sobre o pagamento do débito, requerendo a suspensão do 

feito até a quitação da obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 
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concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente o exequente postulara pelo 

recebimento de um valor e, então, as partes acordaram quanto ao 

cumprimento da obrigação, requerendo a suspensão do feito. Conforme 

se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 

842 caput do regramento substantivo de regência), as partes, visando 

facilitar o adimplemento do débito, avençaram uma composição. A 

transação, da maneira como foi celebrada, daria – em tese - margem à sua 

judicial homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já 

reverberado, no caso dos autos o objeto nele tratado é um débito já 

consolidado, de forma que não há como extinguir o feito com resolução de 

mérito, eis que eventual homologação do acordo na fase executiva não 

importa em novação da dívida. Assim entendemos pois o Código de 

Processo Civil é específico ao permitir, em seu artigo 922 caput, a 

suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único 

do referido dispositivo deixa claro que não há novação da dívida, ao 

dispor que: Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso. Conclui-se de tais 

elucubrações que, se a própria legislação permite o retorno do curso 

ordinário do processo em caso de descumprimento do acordo, incabível a 

sua extinção com a homologação. Outra não é a posição do Superior 

Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R RECURSO ESPECIAL 

2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO 

ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 

DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. INSOLVÊNCIA. 

CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Não cumprido 

acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, sem que se 

possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora homologada. 

Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, independentemente 

de intimação das partes, não havendo qualquer manifestação, será 

presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 111 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro), com a 

consequente extinção do processo pelo pagamento. Custas pela 

executada. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001566-28.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Tratam-se os presentes autos 

de feito de natureza executiva onde, em comum acordo, as partes 

avençaram sobre o pagamento do débito, requerendo a suspensão do 

feito até a quitação da obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente o exequente postulara pelo 

recebimento de um valor e, então, as partes acordaram quanto ao 

cumprimento da obrigação, requerendo a suspensão do feito. Conforme 

se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 

842 caput do regramento substantivo de regência), as partes, visando 

facilitar o adimplemento do débito, avençaram uma composição. A 

transação, da maneira como foi celebrada, daria – em tese - margem à sua 

judicial homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já 

reverberado, no caso dos autos o objeto nele tratado é um débito já 

consolidado, de forma que não há como extinguir o feito com resolução de 

mérito, eis que eventual homologação do acordo na fase executiva não 

importa em novação da dívida. Assim entendemos pois o Código de 

Processo Civil é específico ao permitir, em seu artigo 922 caput, a 

suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único 

do referido dispositivo deixa claro que não há novação da dívida, ao 

dispor que: Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso. Conclui-se de tais 

elucubrações que, se a própria legislação permite o retorno do curso 

ordinário do processo em caso de descumprimento do acordo, incabível a 

sua extinção com a homologação. Outra não é a posição do Superior 

Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R RECURSO ESPECIAL 

2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO 

ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 

DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. INSOLVÊNCIA. 

CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Não cumprido 

acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, sem que se 

possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora homologada. 

Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, independentemente 

de intimação das partes, não havendo qualquer manifestação, será 

presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 111 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro), com a 

consequente extinção do processo pelo pagamento. Custas pela 

executada. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001424-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOME LUIS KUMMER (EXECUTADO)

JAIR LUIZ KUMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001424-24.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 
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cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 15668047). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Pitanga-PR a promover a averbação da garantia hipotecária objeto do 

acordo, junto à matrícula nº 29.732. Custas pela executada. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000571-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000571-78.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 13225707. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J GONTIJO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIO NUNES GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000836-80.2018.8.11.0021 AUTOR(A): L J 

GONTIJO - ME Na decisão anterior fora intimada à parte para recolher as 

custas e despesas processuais. No entanto, mesmo devidamente 

cientificado de tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o 

pagamento das referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso 

dos autos, vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os 

efeitos do decisum antes referido. Assim, na presente fase processual, 

vemos que o caso é de extinção do processo, eis que o artigo 290 caput 

do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento 

referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o 

cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender todas as 

custas processuais. No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora 

intimada para recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, 

vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o 

cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente 

do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a 

extinção do processo por ausência de recolhimento de custas independe 

de prévia intimação da parte, consoante assentado entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / 

RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA 

REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000058-47.2017.8.11.0021 AUTOR(A): BEATRIZ 

ROSA DA SILVA Sentença Relatório Narra a parte autora que está 

acometido de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. A 

contestação sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos 

legais, logo, o pedido de aposentadoria por invalidez deve ser indeferido. 

O laudo pericial foi inserido no Id nº 10377343. Instado a manifestar-se, o 

Procurado da autora pugnou pela procedência do pedido, bem como pela 

concessão do acréscimo de 25 (vinte e cinco por cento) em razão da 

autora necessitar da assistência permanente de outra pessoa, nos termos 

do art. 45, caput, da Lei nº 8.213/91. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Em que 

pese as razões do Instituto Nacional de Seguridade Social, tenho que deve 

ser concedida aposentadoria por invalidez por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 
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confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Art. 43. A 

aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador rural: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de doença que 

a incapacita de forma total e permanente. No caso, o perito médico afirmou 

que a parte autora tem distúrbio na fala e não possui condições físicas 

para se locomover, razão pela qual forçoso é, mormente por se tratar de 

pessoa humilde e com pouca cultura, reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico. Consigno que o médico perito descreveu no 

laudo que a parte autora é portadora de Transtorno Vascular da Artéria 

Cerebral média do lado esquerdo (Isquêmico); distúrbio da fala 

(disartrofonial) e locomoção (Hemiparesia direita sequelar). Quanto ao 

período de carência, a questão está superada, pois consta no CNIS da 

requerente a comprovação de contribuição. Ademais, quanto ao pedido de 

concessão do acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) em razão da 

autora necessitar da assistência permanente de outra pessoa, tal questão 

foi submetida a julgamento no TEMA 982 pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, o qual firmou a seguinte tese: “Comprovada a invalidez e 

a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o 

acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 

8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da 

modalidade de aposentadoria.” Portanto, caso é de procedência total da 

demanda. Quanto à data inicial do benefício, a Lei n. 8.213/91, em seu 

artigo 49, I, b, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do 

requerimento administrativo. Quanto aos juros de mora, deverão ser 

aplicados a partir da citação, conforme orientação da súmula 204 do STJ, 

no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês. Por sua vez, a correção 

monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do 

art. 1.º, caput, da Lei n. 6.899/81, nos termos das Súmulas 43 e 148 do 

STJ. Dispositivo Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os 

benefícios da aposentadoria por invalidez ao indicado e qualificado na 

petição inicial, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, no valor 

de 01 (um) salário-mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no 

artigo 40, da mesma lei, a partir da citação, determinando a implantação do 

benefício na folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil. Concedo a acréscimo de 25% (vinte e cinco 

por cento), previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91, ante a comprovação 

da necessidade de assistência permanente de terceiro em face da autora. 

Juros e correção monetária na forma determinada na fundamentação. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da 

cobrança de custas e despesas processuais suspensa por ser ela isenta, 

nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Tendo em 

vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos, não se aplica ao caso o reexame necessário da sentença, 

conforme o artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000563-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA SAEDT (REQUERENTE)

GUILHERME MARIO SAEDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SAEDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000563-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GUILHERME MARIO SAEDT, MARISA SAEDT Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de arrolamento sumário de bens, diante do falecimento 

de CHARLES SAEDT. Com o pedido vieram documentos, dentre eles, a 

relação de herdeiros, documentos pessoais, certidão de óbito, cópia dos 

documentos dos bens móveis e imóveis, certidões negativas das 

Fazendas Municipal, Federal e Estadual e declaração de isenção ao 

pagamento do ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis. É o relatório 

do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como se vê do relatório, 

trata-se de pedido de abertura de inventário sob a forma de arrolamento 

sumário, formulado pelos genitores do de cujos, Sr. GUILHERME MÁRIO 

SAEDT e Sra. MARISA SAEDT, sobre os bens deixados por CHARLES 

SAEDT, falecido sem deixar testamento ou disposição de última vontade, 

deixando herdeiros e bens a inventariar. No caso, nota-se que o 

inventariante formulou o pedido de abertura de inventário, na forma de 

arrolamento sumário, conforme previsão contida no art. 659 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, sendo os herdeiros maiores e capazes, 

consoante se extrai dos documentos que instruíram a petição inicial e, 

inexistindo desavenças quanto ao acervo do espólio ou sobre a forma de 

partilha, entendo que deverá ser homologado o plano de partilha 

apresentado aos autos. Aliás, ressalta-se que embora tenha a 

inventariante acostado aos autos as certidões negativas fiscais das 

Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, comprovando, ainda, a isenção 

do pagamento dos impostos relativos à transmissão, fato é que não 

compete ao Judiciário, por força do disposto no art. 662, do Código de 

Processo Civil, conhecer ou apreciar questões relativas ao lançamento, 

pagamento ou quitação do ITCD, mostrando-se de rigor a homologação do 

formal. Por fim, inexistindo credores do espólio, conforme afirmado no 

pedido inicial, não há que se falar em reserva de bens para pagamento de 

dívida. Dispositivo Ante o exposto, homologo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável apresentada nos autos, 

relativamente aos bens deixados pelo falecido CHARLES SAEDT, 

atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os 

bens e direitos descritos nestes autos, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos 

formais, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, 

independentemente de manifestação da Fazenda Pública Estadual sobre o 

recolhimento dos tributos nos autos, uma vez que, a teor do que dispõe o 

art. 662, § 1º, do Código de Processo Civil, cabe somente ao fisco, caso 

apurada eventual diferença sobre o valor declarado pelos herdeiros, exigir 

eventual diferença. Intime-se a Fazenda Pública Estadual, nos termos do 

art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor nas 

custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, 

pois incabíveis na espécie. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000260-87.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 
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advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000234-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWANO OWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 
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pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 
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reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000255-65.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 
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parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 430 de 989



empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000258-20.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 
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decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 
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que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000223-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000223-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 
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se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000228-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 
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presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000233-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIBELE 

PEHOTSION Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 
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efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
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consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000253-95.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 
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que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 439 de 989



por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000883-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONETE 

TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 
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todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 
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poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001612-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOVENTINO VIEIRA DOS SANTOS Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação previdenciária proposta por JOVENTINO VIEIRA 

DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma 

que é trabalhador rural e que sempre realizou atividade rurícola. 

Devidamente citado, o requerido manteve-se inerte. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) 

salário-mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem 

receber, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 

8.212/91. O modelo em apreço tem seu fundamento justamente na 

universalidade e equivalência dos benefícios previdenciários, princípio 

insculpido legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. 

Complementando referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em 

apreço assevera que: § 1º Entende-se como regime de economia familiar 

a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, 

sem a utilização de empregados permanentes. Analisando referidos atos 

normativos, verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público 

nacional é considerado como segurado especial o trabalhador rural que 

atua em regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma 

praticamente exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda 

que qualificado como segurado especial, não há ad initium qualquer 

isenção da obrigação, do pretenso beneficiário, de também contribuir com 

o sistema previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de 
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Julho de 1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001). I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei. No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito a um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pelas provas testemunhais produzidas. No entanto, não há 

qualquer evidência – tanto material quanto testemunhal – de que o 

requerente atuava nas lidas rurais como meio de subsistência direta para 

ele e sua família, em regime de economia familiar. Conforme dantes já 

elucubrado, o benefício de aposentadoria rural por idade, 

independentemente de contribuição, é somente deferida ao indivíduo que 

exerce atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito difere-se do 

conceito legal referido. Não fora produzida qualquer evidência sequer de 

que o exercício da atividade rural por parte do requerente dava-se no 

regime de economia familiar. Ao contrário, pois pelos elementos de prova 

produzidos no feito denota-se claramente que o requerente, malgrado 

atuasse no labor campal, o fazia na condição de empregado, recebendo, 

pois, salário para seu sustento. Analisando o que consta no processo, 

resta evidente que o requerente não insere-se na condição de segurado 

especial, devendo eventual pedido previdenciário basear-se no que fora 

efetivamente recolhido em razão de seu labor como empregado, e não 

com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim 

entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 

8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de segurado 

especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria de 

segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso do 

requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado 

especial e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001870-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ZILDA 

FERREIRA ALVES Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por ZILDA FERREIRA ALVES em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhadora rural e que 

sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as 

questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Inicialmente 

considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 
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torna-se, em tese, factível o abreviamento do rito com a consequente 

aplicação da regra do art. 344 do Código de Processo Civil, ensejando, 

assim, a procedência do pedido. Ressalto que embora a presunção de 

veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil seja 

relativa, não se aplicam, em face de pessoas jurídicas de direito público, 

os efeitos da revelia. Contudo, concluo pela análise dos autos que o 

pedido principal formulado pela parte autora merece ser acolhido, pois o 

conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a 

presunção que lhe favorece. Assim sendo, estando o feito maduro para 

julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 

8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador 

rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho 

de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos 

termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte 

autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.063/95, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. Para a comprovação do exercício de atividade rural será 

obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da Carteira de 

Identificação e Contribuição – CIC referida no parágrafo 3º do art. 12 da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Entretanto, em face das dificuldades 

dos trabalhadores rurais em apresentar provas materiais, o parágrafo 

único do artigo citado arrolava determinados documentos que poderiam 

comprovar a atividade rural referente a período anterior a 16 de abril de 

1994. Eis o teor do referido dispositivo: Parágrafo único. A comprovação 

do exercício da atividade rural referente ao período anterior 16 de abril de 

1994, observado o disposto no § 3º do artigo 55 desta Lei, far-se-á, 

alternativamente, através de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração do sindicato de trabalhadores rurais, 

desde que homologada pelo INSS; IV – comprovante de cadastro do 

INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco 

de notas de produtor rural. Esse dispositivo, embora tenha se destinado a 

regular o período anterior a 16 de abril de 1994, também pode ser 

empregado com a finalidade de comprovar o exercício de atividade rural 

referente a outros períodos, pois nossos tribunais têm admitido não 

somente os documentos ali arrolados, mas inúmeros outros como início de 

prova escrita da atividade rurícola, tais como “certidão de casamento, 

anotações em certidões de registro civil, declaração para fins de inscrição 

de produtor rural, nota fiscal de produtor rural, guias de recolhimento de 

contribuição sindical, todos contemporâneos à época dos fatos alegados” 

(STJ. 6ª T. REsp 280402/SP; 2000/0099716-1. Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO. J.: 26/03/2001. Public.: DJ 10.09.2001 p. 427; STJ 5ª 

turma/CE Recurso Especial nº 2003/0231233-5 Rel. Min. Jorge Scartezzini, 

j. 06/5/2004, DJU 21.6.2004 p. 254) No presente caso, a documentação 

colacionada à inicial satisfaz as exigências legal e jurisprudencial. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material. Não 

obstante, a prova oral colhida em juízo confirma o exercício de atividade 

rural da parte autora no período exigido pela lei. Desta forma, os 

documentos juntados aos autos, ou seja, início de prova material, 

confirmados pelas demais provas colhidas em juízo, têm força suficiente 

para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº. 8.213/91, pelo que o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Quanto à data inicial do 

benefício, a Lei n. 8.213/91, em seu artigo 49, I, b, dispõe que a 

aposentadoria será devida a partir da data da negativa requerimento 

administrativo. Quanto aos juros de mora, deverão ser aplicados a partir 

da citação. Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, caput, da Lei n. 

6.899/81, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. Dispositivo Diante do 

exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios da 

aposentadoria por idade à trabalhadora rural indicada e qualificadoa na 

petição inicial, nos termos do artigo 48, § 1º., da Lei nº. 8.213/91, no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no 

artigo 40, da mesma lei, a partir da negativa do requerimento 

administrativo, determinando a implantação do benefício na folha de 

pagamento a partir do trânsito em julgado, e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Juros e correção monetária na forma determinada na 

fundamentação. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, deixo também de condená-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, em razão da ausência de contraditório. Tendo em 

vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos, não se aplica ao caso o reexame necessário da sentença, 

conforme o artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001277-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001277-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CONCEICAO PEREIRA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação previdenciária proposta por CONCEIÇÃO PEREIRA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador rural e que 

sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial, 

em razão da existência de diversos vínculos trabalhistas que tiram do 

autor a condição especial de rurícola. Dispensada a realização de 

audiência de conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo 

aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida 

a prova oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o 

requerente apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em 

audiência. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte 

autora requer aposentadoria por idade. Estando o feito apto para 

julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. O artigo 11, 

inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, expressamente dispõe 

que: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta 

serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, 

sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 

empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço não distinguiu o 

trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo regramento, os 

mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que ocorria em épocas 

anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A conclusão em 

questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que previu a 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado contribuinte 
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individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, eis que o 

inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte individual: a) a 

pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a 

qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) 

módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste 

artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam efetivamente 

serem considerados como segurados da Previdência Social, necessário é 

que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, conforme exige o 

artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de benefícios 

previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos nossos). A 

necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio da 

solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da sociedade 

o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição contida no 

artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da Previdência 

Social a universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição. O princípio em questão é corolário da correta opção 

do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso XI, que impôs ao 

Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas com o custeio 

previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. Portanto, vê-se 

que o custeio da Previdência Social é necessário para a própria 

sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios pode 

manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As contribuições 

em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a sociedade, são 

ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de futuro benefício, 

sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela natureza do instituto 

previdenciário, que tem como sua principal base – e também como 

princípio aplicável à Previdência Social - o regime de capitalização, é que 

necessário se faz a existência da contribuição com montante proporcional 

ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, a própria lei 8.213/91 

trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual fora nomeado de 

segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido diploma, com a 

redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho de 2008, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 
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economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado, recebendo, pois, salário para seu sustento. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001701-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação previdenciária proposta por MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para 

tanto, afirma que é trabalhadora rural e que sempre realizou atividade 

rurícola. Devidamente citado, o requerido manteve-se inerte. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito maduro para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

A Lei nº. 8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o 

desempenho de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao 

benefício, nos termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima 

da parte autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra O rol em questão 

era meramente exemplificativo – conforme já fartamente decidido pela 

jurisprudência pátria, tanto é que o próprio Instituto requerido, por meio de 

regulamentação administrativa própria (Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de Agosto de 2010), ampliou em 

muito o rol em questão, passando a permitir inclusive que carteira de 

vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer como início de prova 

material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade em referida 

regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se um rol 

legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade patente, 

fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo atualmente, 

quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 2015, que 

explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do exercício de 

atividade rural do segurado especial, observado o disposto nos arts. 118 

a 120, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato 

rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data 

do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório; II - 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo INSS; III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer outro documento emitido por 
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esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; IV - 

bloco de notas do produtor rural; V - notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que é patente a 

ausência de qualquer substrato documental do qual possa-se, ainda que 

minimamente, inferir que a parte requerente exerce qualquer atividade 

rural, posto que a única documentação por si juntada não menciona 

eventual atividade rural. Dessa forma, resta claro que a autora não 

apresentou início razoável de prova material do exercício de atividades 

rurais e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força 

maior ou caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a autora efetivamente 

trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando 

a exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001826-08.2017.8.11.0021 AUTOR(A): NEUSA 

COSTA DE OLIVEIRA E SILVA Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação previdenciária proposta por NEUSA COSTA DE OLIVEIRA E 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhadora rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial, em razão da existência de diversos vínculos trabalhistas 

que tiram do autor a condição especial de rurícola. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 
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aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado, recebendo, pois, salário para seu sustento. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 
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da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000326-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FINA ESTAMPA MODAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIESSA LORENZON MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000326-67.2018.8.11.0021 AUTOR(A): FINA 

ESTAMPA MODAS LTDA - ME Tratam-se os presentes autos de feito 

onde, não sendo possível o impulsionamento devido, foram eles 

conclusos. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo começa por 

iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 

previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o 

processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento 

ao procedimento independentemente da provocação das partes, eis que o 

princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o 

processo. Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000882-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MERAILDE PAIVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consórcios do seguro dpvat s/a (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000882-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MERAILDE PAIVA TEIXEIRA Tratam-se os presentes autos de ação de 

cobrança proposta com a intenção de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT. Compulsando os autos, verifica-se que neles não consta a 

comprovação do prévio requerimento administrativo para a concessão do 

montante que se pleiteia. É certo que a jurisprudência pátria tinha 

solidificado entendimento que desnecessário era o prévio requerimento 

administrativo, para que fosse possível a postulação judicial acerca do 

que se pleiteava, sendo que tais entendimentos tinha, precipuamente, a 

questão previdenciária como norte. No entanto, conforme alguns 

entendimentos coevos, a questão começou a ser revista, tanto é que o 

próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 RG/MG, 

reconheceu a repercussão geral do tema discutido, ante a verificação de 

que a discussão é controversa e não pacificada. A partir do referido 

reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa à 

distribuição constitucional de competências, passou a não mais 

manifestar-se sobre o tema. No entanto, em alguns últimos julgados do 

Tribunal da cidadania sobre o assunto, houve um grande acolhimento de 

vários Ministros integrantes da corte, notadamente daqueles da Segunda 

Turma, no que tange ao reconhecimento da ausência de interesse de agir 

da parte que diretamente pleiteia um benefício previdenciário por meio do 

Poder Judiciário, sem sequer antes ter requerido-o à autarquia 

controladora dos referidos planos, posto que, nestes específicos casos, 

não haveria qualquer demonstração de pretensão resistida para 

configurar uma lide, que demandaria a intervenção do Poder Judiciário. 

Firmou-se o entendimento de que o interesse processual do segurado e a 

utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de 

recusa de recebimento do requerimento ou da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 

Recentemente a questão foi definitivamente pacificada, pois no julgamento 

do já citado RE 631240 RG/MG o Supremo Tribunal Federal assentou o 

entendimento que: Não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito 

sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não 

tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa 

alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao 

INSS e apresente seu pedido Conforme notícia aposta no sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores (internet) do Supremo Tribunal Federal – 

S T F 

(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.aspidConteudo=27381

2), no julgamento do recurso em apreço fora consubstanciado que a 

exigência do prévio requerimento administrativo como condição da ação 

(interesse processual) não fere o previsto no artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal: O Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão 

plenária nesta quarta-feira (27), deu parcial provimento ao Recurso 

Extraordinário (RE) 631240, com repercussão geral reconhecida, em que o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a 

concessão de benefício previdenciário. Por maioria de votos, o Plenário 

acompanhou o relator, ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de 

que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto 

no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido 

administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. 

No caso dos autos, malgrado não tenha sido requerido qualquer benefício 

previdenciário, vemos que a decisão citada é perfeitamente adequada ao 

caso em comento. Como dantes salientado, a parte pleiteia o pagamento 

de seguro DPVAT. Porém, não há nos autos qualquer demonstração de 

que tal benefício tenha sido requerido administrativamente. Vemos que a 

parte dirigiu-se diretamente ao Poder Judiciário, sem sequer tentar a 

concessão do pleito pela via administrativa. Portanto, resta ausente o 

interesse processual na demanda, mormente pela ausência de qualquer 

resistência ao pagamento do que se pede. O próprio julgador que este 

subscreve mantinha o entendimento, até outrora, que realmente o acesso 

ao Poder Judiciário não poderia ser obstado pela exigência da 

consecução de um ato administrativo anterior. Cabe, porém, mencionar 

que a ciência jurídica é extremamente dinâmica e deve acompanhar o 

desenvolvimento de determinada sociedade, não havendo como falar em 

entendimento solidificado à tal ponto que, com argumentos baseados em 

uma nova realidade, não possam ser alterados. Vemos, portanto, que a 

assunção, por parte do Poder Judiciário, de uma atividade tipicamente 

administrativa – qual seja a aferição de requisitos para a concessão de um 

pleito securitário – somente se justifica se houver recusa ou dificuldade no 

recebimento do pedido ou acolhimento do pleito, o que, como dantes já 

elucubrado, não é o caso dos autos. Assim, e considerando o 

entendimento que mais coaduna com os princípios constitucionais de 

acesso à justiça e responsabilidade social na condução da atividade 

judicante, hei por bem alterar meu entendimento sobre a matéria para, 

acolhendo e compactuando com os argumentos balizados pelo 
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excelentíssimo Ministro Herman Benjamim – argumento este atualmente 

pacificado pelo julgamento do RE 631240 RG/MG, de relatoria do Exmo. 

Ministro Roberto Barroso, julgar extinto o presente processo, sem 

resolução de mérito, por ausência de uma das condições da ação, qual 

seja, o interesse de agir. Insta salientar que o entendimento em questão 

não exige, para o ajuizamento da ação, o exaurimento de toda via 

administrativa como condição da ação, mas somente as hipóteses acima 

balizadas, quais sejam: recusa de recebimento do requerimento ou 

negativa de concessão do seguro pleiteado, seja pelo concreto 

indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da devedora à tese 

jurídica esposada. Dispositivo Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários ante a 

gratuidade da justiça. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDOMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000495-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 13053656. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Tendo a parte 

autora renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000634-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000634-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

PAULA ARANTES DA ROCHA Tratam-se os presentes autos de ação de 

inventário cumulado com pedido de tutela de urgência proposta por ANA 

PAULA ARANTES DA ROCHA e Outros em face do Espólio de GLEIDIMAR 

ARANTES DA ROCHA. Na decisão anterior fora determinado à parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão de gratuidade. No entanto, mesmo 

devidamente cientificado de tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o 

prazo para o pagamento das referidas custas, o autor não a recolheu a, 

pelo compulso dos autos, vemos que não há qualquer decisão superior 

suspendendo os efeitos do decisum antes referido. Assim, verifica-se que 

o procurador do autor foi devidamente intimado via DJE, porém, até a 

presente data não houve o recolhimento das custas, conforme certidão 

inserida no Id nº 13325303. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 290 

caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento 

referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o 

cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender todas as 

custas processuais. No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora 

intimada para recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, 

vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o 

cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente 

do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a 

extinção do processo por ausência de recolhimento de custas independe 

de prévia intimação da parte, consoante assentado entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / 

RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA 

REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000407-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000407-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 13659796. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 
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condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Tendo a parte 

autora renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000187-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN ULLRICH - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000187-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA A parte autora, antes 

de ser efetivada a válida citação da ré, peticionou pelo arquivamento dos 

autos eis que reatou o relacionamento com o requerido. A citação válida é 

o ato processual que forma a relação jurídica processual angular, de 

forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da 

ação, quando o objeto nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, 

tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação válida, 

resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000658-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MATOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000658-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROGERIO MATOS CARVALHO A parte autora, antes de ser efetivada a 

válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 13527794. A 

citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica processual 

angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a plena 

disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a direito 

disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes 

da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, expeça-se 

contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela de 

evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Tendo a parte 

autora renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000173-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000173-68.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: IVANI 

MARQUES DA SILVA Trata-se de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por IVANI MARQUES DA SILVA em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS. Intimada do cumprimento de 

sentença, a Autarquia Federal concordou com os cálculos apresentados 

pela parte autora, conforme manifestação inserida no Id nº 12503388. 

Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pela exequente no Id nº 13954498, HOMOLOGO-OS, para que surtam os 

seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa a presente decisão, autorizo 

desde já que expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / 

Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nos termos 

do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso 

o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. Comprovado nos autos o depósito, 

desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, 

devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001248-11.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (REQUERENTE)

MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001248-11.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ORLANDO FRANCISCO BERALDO, MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 

Consoante se infere dos autos, na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial e comprovar nos autos os pressupostos 

ensejadores ao deferimento da gratuidade da justiça, conforme certidão 

com Id nº 15947034. Contudo, o autor permaneceu inerte, mesmo tendo já 

transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que preconiza 

o artigo 321, caput, da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil). Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 
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Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000141-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000141-29.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: NUYARA 

JESSICA RODRIGUES NARDES Ciente do ofício com Id nº 15344678. 

Considerando o cumprimento da obrigação constante na decisão 

resolutiva de mérito, julgo extinto o presente feito. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

DIVINO LUIZ DE REZENDE (EXECUTADO)

MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000164-72.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação da 

ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 15518574. A citação válida é 

o ato processual que forma a relação jurídica processual angular, de 

forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da 

ação, quando o objeto nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, 

tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação válida, 

resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Por consequência, expeça-se contramandado às 

eventuais ordens de cumprimento de tutela de evidência, bem como 

citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de condenar o autor no 

pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência da formação 

da relação jurídico processual. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000900-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000900-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 13742479. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Tendo a 

parte autora renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIRES SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000149-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 12507152. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000399-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO WERNER GERMENDORFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000399-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 14240785. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Tendo a 

parte autora renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001443-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR DA SILVA NOVELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001443-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO A parte 

autora, antes de ser efetivada a válida citação da ré, peticionou pela 

desistência da ação – Id. 11752416. A citação válida é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, de forma que, antes de 

sua ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da ação, quando o 

objeto nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor 

requerido a desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o 

seu pleito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Por consequência, expeça-se contramandado às eventuais ordens de 

cumprimento de tutela de evidência, bem como citação, dantes expedidas. 

Sem custas. Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários 

advocatícios, ante a inexistência da formação da relação jurídico 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE RODRIGUES ALIONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000176-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 10153796. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER 00305314114 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000034-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA A parte autora, antes 

de ser efetivada a válida citação da ré, peticionou pela desistência da 

ação – Id. 9488924. A citação válida é o ato processual que forma a 

relação jurídica processual angular, de forma que, antes de sua 

ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da ação, quando o objeto 

nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor 

requerido a desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o 

seu pleito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Por consequência, expeça-se contramandado às eventuais ordens de 

cumprimento de tutela de evidência, bem como citação, dantes expedidas. 

Sem custas. Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários 

advocatícios, ante a inexistência da formação da relação jurídico 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000978-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 12202970. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 
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antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Tendo a 

parte autora renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000180-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Tratam-se os 

presentes autos de feito onde, decorrido o prazo de suspensão, não 

houve o impulsionamento devido, vindo-me os conclusos. O artigo 2º 

caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) 

especifica que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se 

desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por 

impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de 

direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo. 

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. Água 

Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000127-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN TOLOTTI POMPEU (REQUERIDO)

EURICO PROCOPIO POMPEU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000127-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Tratam-se os presentes autos de busca e 

apreensão onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 

há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil e, determino a 

suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Custas pela parte executada. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA INDUSTRIA DE CINTOS. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS KRUGER OAB - SP350844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R BARBOSA COM E REPRESENTACAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000539-73.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: MARILZA 

DA SILVA INDUSTRIA DE CINTOS. - ME A parte autora, antes de ser 

efetivada a válida citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 

12928617. A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, 

expeça-se contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela 

de evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000611-94.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação da 

ré, peticionou pela desistência da ação, bem como do recurso de apelação 

– Id. 11841065. A citação válida é o ato processual que forma a relação 

jurídica processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o 

autor a plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado 

referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a 

desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por 

consequência, expeça-se contramandado às eventuais ordens de 

cumprimento de tutela de evidência, bem como citação, dantes expedidas. 

Sem custas. Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários 

advocatícios, ante a inexistência da formação da relação jurídico 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001017-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001017-18.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Tratam-se os presentes autos de feito 

executivo onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 

há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil e, determino a 

suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Custas pela parte executada. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000793-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. DA MOTTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SIRINEU VOLNEI DA MOTTA (EXECUTADO)

LEONICE LOURENCO SILVA DA MOTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000793-80.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Tratam-se os presentes autos de ação de 

execução proposta por BANCO BRADESCO em face de SV DA MORRA E 

CIA LTDA. Realizados alguns atos processuais a parte autora pugnou pela 

extinção do presente feito, eis que o executado cumpriu o acordo 

entabulado nos autos, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC – Id nº 

15554143. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Estando a 
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obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução ser extinta, 

em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II – 

a obrigação for satisfeita; Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000398-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR MARTINS DE BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000398-54.2018.8.11.0021 AUTOR(A): LEANDRO 

TEIXEIRA Tratam-se os presentes autos de ação de reintegração de 

posse onde, em comum acordo, as partes compuseram acordo 

extrajudicial – Id nº 14436808 e 14436826. O artigo 840 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil 

pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a 

questão lhe é – da maneira como foi – submetida. Quanto ao pedido de 

suspensão do feito, vemos que este não pode prosperar. É que o acordo, 

da maneira como fora alinhavado, dá margem – como de fato dará – à sua 

homologação. Mesmo não tendo as partes expressamente postulado pela 

homologação do acordo, fato é que ele existe e, por sua causa, não há 

mais o litígio original que demandou a propositura da ação. Uma das 

condições da ação é justamente o interesse processual, que nesta esteira 

se revela pela necessidade da intervenção jurisdicional. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Homologado o acordo, em caso de 

descumprimento, resta ao suposto prejudicado requerer a sua execução 

judicial, da forma como fora a avença declinada. Não há falar em 

suspensão do processo se, efetivado o acordo, não mais subsiste a lide 

que deu origem ao fato, carecendo as partes, após a homologação da 

avença, de interesse processual na continuidade do feito. Outrossim, a 

cláusula do acordo que prevê que a avença não é novação da dívida 

também é de ser reputada ineficaz, posto que se assim fosse considerada 

não haveria como homologar o acordo. Portanto, a homologação do 

acordo é medida que se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, em 

razão da novação da dívida e do surgimento de um título executivo judicial, 

caberá ao prejudicado requerer a continuidade sincrética do processo 

pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar o processo de 

execução cabível. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Em 

razão da natureza do presente provimento, concito as partes à bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, 

poderão pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição 

contida nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Custas 

judiciais e honorários advocatícios conforme avença. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000605-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000605-53.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA Tratam-se os presentes 

autos de feito onde, não sendo possível o impulsionamento devido, foram 

eles conclusos. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo 

começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo 

as exceções previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, 

sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê 

andamento ao procedimento independentemente da provocação das 

partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao 

ato de iniciar o processo. Analisando os presentes autos, é possível 

perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta 

prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta 

a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, 

vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser 

determinado no feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o 

arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no 

relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme 

determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas 

impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º 

Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de 

pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser 

impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem 

como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em 

custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das No rmas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE FREITAS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000452-54.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Compulsando os presentes 

autos, verifica-se que já houve decisão de recebimento da ação, sendo 

determinada a citação do réu. No entanto, mesmo devidamente intimado de 

referida decisão, a parte interessada não depositou o valor remanescente 

da diligência do oficial de justiça, razão pela qual o mandado não fora 

cumprido e o processo não fora impulsionado. No caso dos autos, o Sr. 

Oficial de Justiça certificou acerca do valor remanescente a ser recolhido 

pelo exequente, conforme certidão inserida no Id nº 10056784. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação O artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao 

aduzir que: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma 

vaga leitura do regramento referido que a mera ausência de preparo da 

ação no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo 

deve-se entender todas as custas processuais, incluindo-se aí 

evidentemente as despesas com oficial de justiça para o cumprimento de 

mandado de citação ou cumprimento de medida antecipatória dos efeitos 

da tutela, principalmente se considerarmos que o primeiro ato em questão 

é o que perfaz a formação da relação jurídico processual. Chegamos a tal 

conclusão por uma análise analógica do que prevê a legislação acerca do 

preparo recursal. O artigo 1.007 caput do Código de Processo Civil, é claro 

ao dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 

Por uma perfunctória análise do dispositivo em questão, não é difícil 

concluir que o conceito de preparo engloba todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas destinadas ao impulsionamento do feito em 

razão de ato requerido pela parte e que somente a ela interessa. Ao 

prever a legislação que o preparo recursal deve englobar os portes de 

remessa e de retorno, quis o legislador avisar que aqueles atos são 

necessários ao processamento do recurso, não bastando para seu 

recebimento o pagamento somente das custas ordinárias. No caso dos 

autos, verifica-se que a parte, mesmo após ser deferida a citação do réu, 

não efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça tendente à 

custear o chamamento do requerido ao processo, mesmo tendo sido 

devidamente intimada da decisão. Outrossim, o próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 82, paragrafo 1º, é especifico ao aduzir que 

cabe as partes prover as despesas dos atos que postularam, ficando a 

cargo do autor o adiantamento das referidas despesas, conforme se 

verifica pela leitura do referido regramento: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o 

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 

sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Assim, é fácil 

concluir que não deve a parte ser intimada para recolher custas a respeito 

de um ato que já fora deferido e cuja consecução é de seu interesse, 

principalmente porque o recolhimento em questão deveria ter sido feito de 

forma antecipada, ou seja, antes inclusive da decisão que a determinara, 

mormente porque a diligência postulada fora requerida na petição inicial. 

No mais, não depende o valor da diligência do oficial de justiça de nenhum 

cálculo contábil para sua perfecção, o que – somente em tese – justificaria 

a inércia da parte no recolhimento da despesa, eis que nos presentes 

autos, houve a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça acerca do valor 

exato a ser recolhido pelo exequente, conforme certidão inserida no Id nº 

10056784. É justamente por tal razão que o prazo legal para o 

recolhimento da custa deve ser contado a partir da decisão que 

determinou a citação da parte ré, posto que, conforme já decidido pelo 

Superior Tribunal de Justiça e conforme já trespassado na presente 

decisão, não necessita a parte, para o recolhimento da diligência do oficial, 

de nenhum ato da contadoria judicial: AgRg nos EDcl no REsp 1169567 / 

RS AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0224958-0 AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. Portanto, vemos que o caso em apreço é 

de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda 

consignar que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no 

artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de 

recolhimento de custas independe de prévia intimação da parte, consoante 

assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. 

Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença 

por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica 

processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das 

custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da 

impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de 

prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no 

artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental 

desprovido, com aplicação de multa. Verificado que as custas a qual a 

parte não recolheu referem-se diretamente ao ato eclosivo da formação 

da relação jurídico processual, podendo, portanto, ser considerada uma 

custa inicial – já que necessária ao impulsionamento do feito, outra saída 

não resta a não ser o cancelamento da distribuição do feito, posto que 

ausente o seu recolhimento. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001038-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATTRYELLE FERNANDA LOPES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - 339.536.435-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001038-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS Inicialmente, antes inclusive de analisar 

a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 457 de 989



situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo aos requerentes, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No que tange à 

homologação do divórcio, cumpre-me consignar que tal decorre 

unicamente do elemento anímico das partes, que se mostra patente no 

feito, sendo razoável a procedência do pedido já nesta fase processual. 

Não obstante, o artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que as partes, antes de proporem qualquer ação litigiosa, 

efetivaram uma avença, postulando pela sua judicial homologação. 

Conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção 

do artigo 842 caput do regramento de regência), a composição ora em 

análise tem como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível. A 

transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, “b” do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida. 

Diante do exposto e com fulcro no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de divórcio, e, via de consequência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS e NATTRYELLE 

FERNANDA LOPES MARTINS. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao pedido 

de homologação do divórcio, determinando que sejam procedidas as 

retificações atinentes junto ao Registro Civil competente, atentando-se 

para o fato de que a requerente Regina voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja: NATTRYELLE FERNANDA LOPES MARTINS. Fica constituído, 

para todos os fins, o título executivo judicial. Em razão da natureza do 

presente provimento, concito as partes à bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão pleitear a 

execução nos próprios autos. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários. Sem custas. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Por fim, no que tange aos direitos inerentes ao 

filho menor, remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para 

respectiva manifestação. Após, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001569-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IRSE SALETE REOLON (EXECUTADO)

SAMUEL REOLON (EXECUTADO)

JAIR LUIZ KUMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001569-80.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Compulsando os presentes 

autos, verifica-se que já houve decisão de recebimento da ação, sendo 

determinada a citação do réu. Tentada a citação no endereço indicado na 

inicial, tal diligência restou infrutífera, tendo o autor pugnado por nova 

citação. No entanto, mesmo devidamente intimado de referida 

decisão/certidão, a parte interessada não depositou o valor das diligências 

do oficial de justiça, razão pela qual o mandado não fora expedido e o 

processo não fora impulsionado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 

290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do 

regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo 

legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender 

todas as custas processuais, incluindo-se aí evidentemente as despesas 

com oficial de justiça para o cumprimento de mandado de citação ou 

cumprimento de medida antecipatória dos efeitos da tutela, principalmente 

se considerarmos que o primeiro ato em questão é o que perfaz a 

formação da relação jurídico processual. Chegamos a tal conclusão por 

uma análise analógica do que prevê a legislação acerca do preparo 

recursal. O artigo 1.007 caput do Código de Processo Civil, é claro ao 

dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 

Por uma perfunctória análise do dispositivo em questão, não é difícil 

concluir que o conceito de preparo engloba todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas destinadas ao impulsionamento do feito em 

razão de ato requerido pela parte e que somente a ela interessa. Ao 

prever a legislação que o preparo recursal deve englobar os portes de 

remessa e de retorno, quis o legislador avisar que aqueles atos são 

necessários ao processamento do recurso, não bastando para seu 

recebimento o pagamento somente das custas ordinárias. No caso dos 

autos, verifica-se que a parte, mesmo após ser deferida a citação do réu, 

não efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça tendente à 

custear o chamamento do requerido ao processo, mesmo tendo sido 

devidamente intimada da decisão. Outrossim, o próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 82, paragrafo 1º, é especifico ao aduzir que 

cabe as partes prover as despesas dos atos que postularam, ficando a 

cargo do autor o adiantamento das referidas despesas, conforme se 

verifica pela leitura do referido regramento: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o 

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 

sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Assim, é fácil 

concluir que não deve a parte ser intimada para recolher custas a respeito 

de um ato que já fora deferido e cuja consecução é de seu interesse, 

principalmente porque o recolhimento em questão deveria ter sido feito de 

forma antecipada, ou seja, antes inclusive da decisão que a determinara, 

mormente porque a diligência postulada fora requerida na petição inicial. 

No mais, não depende o valor da diligência do oficial de justiça de nenhum 

cálculo contábil para sua perfecção, o que – somente em tese – justificaria 

a inércia da parte no recolhimento da despesa. É justamente por tal razão 

que o prazo legal para o recolhimento da custa deve ser contado a partir 

da decisão que determinou a citação da parte ré, posto que, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme já trespassado na 

presente decisão, não necessita a parte, para o recolhimento da diligência 

do oficial, de nenhum ato da contadoria judicial: AgRg nos EDcl no REsp 

1169567 / RS AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224958-0 AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. Portanto, vemos que o caso em apreço é 

de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda 

consignar que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no 

artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de 

recolhimento de custas independe de prévia intimação da parte, consoante 

assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. 

Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença 

por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica 

processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das 

custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da 

impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de 

prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no 

artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental 

desprovido, com aplicação de multa. Verificado que as custas a qual a 

parte não recolheu referem-se diretamente ao ato eclosivo da formação 

da relação jurídico processual, podendo, portanto, ser considerada uma 

custa inicial – já que necessária ao impulsionamento do feito, outra saída 

não resta a não ser o cancelamento da distribuição do feito, posto que 

ausente o seu recolhimento. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000893-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR DA SILVA NOVELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000893-98.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO A parte 

autora, antes de ser efetivada a válida citação da ré, peticionou pela 

desistência da ação – Id. 16175514. A citação válida é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, de forma que, antes de 

sua ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da ação, quando o 

objeto nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor 

requerido a desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o 

seu pleito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Por consequência, expeça-se contramandado às eventuais ordens de 

cumprimento de tutela de evidência, bem como citação, dantes expedidas. 

Sem custas. Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários 

advocatícios, ante a inexistência da formação da relação jurídico 
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processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001038-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001038-91.2017.8.11.0021 AUTOR(A): CELIA 

MARIA DE FARIA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por CÉLIA MARIA DE FARIA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhadora rural e que 

sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. A 

parte requerente impugnou a contestação apresentada, ratificando o 

pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito maduro para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a 

concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, bastando a 

este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho de atividade rural 

pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos termos da tabela do 

artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte autora está comprovada 

nos autos, fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte requerente. Para a 

comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei 

n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: 

Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – 

contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão era meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio de regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, passando a permitir 

inclusive que carteira de vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer 

como início de prova material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade 

em referida regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se 

um rol legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade 

patente, fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo 

atualmente, quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 

2015, que explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do 

exercício de atividade rural do segurado especial, observado o disposto 

nos arts. 118 a 120, será feita mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou 

comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a 

partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em 

cartório; II - declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo INSS; III - comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

proprietário de imóvel rural; IV - bloco de notas do produtor rural; V - notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que apesar de 

haver um início material de prova – consoante se infere dos documentos 

encartados aos autos - tais não são contemporâneos ao período de 

carência necessário ao deferimento do benefício. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de ser desnecessário 

que a prova material coligida aos autos abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período. No 

caso dos autos, tendo a autora completado a idade necessária para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 460 de 989



concessão do benefício em 2015, caberia-lhe, conforme tabela numérica 

do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, comprovar o período de carência anterior 

à referida data. No entanto, infere-se da documentação juntada aos autos 

que a autora iniciou união estável com seu companheiro em meados de 

2010, a qual somente foi declarada e formalizada em 2015, ou seja, 

coincidentemente no ano em que a autora completou 55 anos. Portanto, o 

período no qual incide a prova não encontra-se compreendido no período 

de carência exigido pela lei, de forma que as evidências materiais são 

imprestáveis ao que se pretende. Dessa forma, resta claro que a autora 

não apresentou início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente demanda 

e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a autora efetivamente 

trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material contemporânea e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001413-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUZANIA LUENIZA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0009673A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RODRIGO BATISTA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001413-58.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CELIA 

OLIVEIRA DE MOURA A parte autora, antes de ser efetivada a válida 

citação da ré, peticionou pela desistência da ação – Id. 16572971. A 

citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica processual 

angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a plena 

disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a direito 

disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes 

da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Por consequência, expeça-se 

contramandado às eventuais ordens de cumprimento de tutela de 

evidência, bem como citação, dantes expedidas. Sem custas. Deixo de 

condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a 

inexistência da formação da relação jurídico processual. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001031-02.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Tratam-se os presentes autos de feito 

executivo onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 

há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil e, determino a 

suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Custas pela parte executada. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000010-25.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES GOULART OAB - GO35118 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(ADVOGADO(A))

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus advogados 

habilitados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos 

autos, caso queiram, informando se têm interesse na produção de outra 

prova, observadas as demais deliberações do Despacho proferido (Id 

16473324), que segue vinculado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BONETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILTON MARTINS BRUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO(A))

IVO SILVEIRA DA ROSA OAB - MT17929/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento das 

diligências do(a) Oficial(a) de Justiça, para cumprimento dos mandados a 

ser expedidos nos autos, visando o cumprimento dos atos necessários, 

conforme deliberações proferidas em audiência (Termo de Audiência Id 

16218368, que segue vinculado).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81997 Nr: 834-40.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFC, MDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A

 1 – Diante do requerimento da exequente (fl. 136), aliado ao parecer do 

Ministério Público (fls. 140/141), este Juízo DEFERE o pedido de 

prorrogação da prisão civil do executado pelo prazo máximo previsto no 

art. 528, §3º do CPC, isto é, 03 (três) meses, tendo em vista a constatação 

de inadimplência substancial do executado, calcada na sua recalcitrância 

e desídia na prestação de alimentos em favor de seu filho. Aliás, nesse 

mesmo sentido, colhe-se a ementa da jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “in litteris”:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87827 Nr: 2264-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 FINALIDADE: A intimação dos advogados das partes exequente e 

executado, de que foi designado para a partir do dia 26/11/2018, no 

período matutino, para a realização da pericia designada nos autos, 

devendo as partes entrar em contato com o Sr Perito no fone 

66.9.9961.2036, ou 3468.2241/2911.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELI EMILIA LINDENMAYR DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER EDGAR GALLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERICA IAPPE GALLE OAB - 441.684.111-68 (REPRESENTANTE)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: tem o presente a finalidade de 

INTIMAÇÃO do advogado da parte Reclamante, bem como sua cliente, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 25/01/2019 às 

15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ODILAR LUIS BURKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (EXECUTADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo que entender de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRIZODI BENTO DE RESENDE 20247524115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000931-13.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CRIZODI 

BENTO DE RESENDE 20247524115 Retornem os autos ao Cartório para 

cumprimento das intimações pendentes, acerca da audiência de instrução 

retro agendada. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-83.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERCINA ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R P DE ARAUJO ATACADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010082-83.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SIDERCINA ALVES DIAS Tratam-se os presentes autos de feito em trâmite 

nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Água Boa, cuja 
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conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No entanto, é cediço 

que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar a justiça que, nos 

termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, 

tem como atribuição a condução das causas nos Juizados Especiais, 

sendo responsável pelo proferimento de decisões cuja eficácia é 

condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o feito maduro 

para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz Leigo desta 

comarca, conforme normativas de regência, para que profira sua 

sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000687-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAUSTINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000687-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

FAUSTINO PEREIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Assim, sendo 

tempestivo o recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o 

reclamado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000401-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALDO 

SOARES FERREIRA JUNIOR Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Assim, sendo 

tempestivo o recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando 

presente nos autos virtuais a manifestação da parte recorrida, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE KERCHE CHESCO FRAPPORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001368-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENIZE 

KERCHE CHESCO FRAPPORTI Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000385-55.2018.8.11.0021 REQUERENTE: RENATO 

SOUSA LOPES Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Assim, sendo 

tempestivo o recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o 

reclamado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000386-40.2018.8.11.0021 REQUERENTE: RENATO 

SOUSA LOPES Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 
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e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Assim, sendo 

tempestivo o recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o 

reclamado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RAFAEL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001917-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EUNICE 

RAFAEL OLIVEIRA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000408-98.2018.8.11.0021 REQUERENTE: IVONETE 

DIAS RODRIGUES NEGREIROS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o reclamado para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 466 de 989



EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000417-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CELIA 

PEREIRA DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Intime-se o reclamado para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Havendo manifestação ou certificado o 

respectivo decurso de prazo, encaminhem-se os autos à egrégia Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000679-10.2018.8.11.0021 REQUERENTE: FABIO 

JUNIOR GOMES MARQUES Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o reclamado para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEIDE GARCIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000726-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

SUELEIDE GARCIA ALVES Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o reclamado para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CARLOS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000725-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDIRENE CARLOS CORREIA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o reclamado para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000723-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DIEGO 

PEREIRA DOS SANTOS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Intime-se o reclamado para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Havendo 

manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000727-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ROSENI 

DOS SANTOS SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Intime-se o reclamado para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Havendo manifestação ou certificado o 

respectivo decurso de prazo, encaminhem-se os autos à egrégia Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001434-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, 

de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimentos cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

No caso presente, sendo possível ad initium verificar que o autor não 

produziu uma mínima prova que corrobore as suas alegações, já seria 

caso de refutar de plano o pedido incidental, já que a probabilidade do 

direito é pressuposto procedimental da caracterização da necessidade da 

concessão do bem pretendido liminarmente. A probabilidade do direito 

seria o equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior 

ordenamento jurídico para a medida que se pleiteia. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos 

pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, 

vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito 

invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Conforme determina o regramento de regência 

(artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por 

meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o 

artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do 

pedido inicial e a data e horário em que será realizada a audiência de 

tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a 

advertência que o não comparecimento à solenidade processual citada 

acarretará a declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, 

conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 

9.099/95, em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo 

Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em 

juízo por preposto credenciado, munido de carta de preposição com 

poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. 

Cientifique a parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos 

processuais o preposto desprovido de carta de preposição ou restando 

ausente nesta poderes específicos para transigir, será considerada a 

parte desassistida de representação, o que acarretará as consequências 

derivadas de sua ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, 

para, após a marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para 

as providências que o caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001453-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (REQUERIDO)

LUIZ PAEZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001453-40.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA Inicialmente, cumpre consignar 

que, embora conste do título da ação a existência de pedido de tutela de 

urgência, não fora formulado pedido nesse sentido, cingindo-se a autora a 

elaborar pedidos meritórios. No mais, estando a inicial à contento, 

conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 

9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001422-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARJONA MARTINS & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - MT23747/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001422-20.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

ARJONA MARTINS & CIA LTDA - EPP Analisando os autos, verifico que o 

documento veicular, colacionado à inicial encontra-se não legível, 

mostrando-se inviável a análise da tutela requerida. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial com a devida regularização documental, sob pena de lhe ser 

aplicada a penalidade do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCINDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001528-79.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SANDRA 

LUCINDO FERREIRA Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001545-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS ALVES PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001545-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ASSIS 

ALVES PIMENTEL Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 
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tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001546-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Referência: autos n.º 1001546-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGOS DIAS ARAUJO Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 
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argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001547-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001547-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LIDIA 

PEREIRA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001548-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001548-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JESUS 

PEREIRA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001672-53.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ISAEL 

CORREA Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento 

onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de 

urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro 

de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – 

de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 472 de 989



parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL APARECIDO BATISTA SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001159-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCIEL APARECIDO BATISTA SUARES O artigo 51, inciso I da lei n.º 

9.099/95 e claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a 

quaisquer das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se 

pelo termo de audiência de conciliação carregado no sistema que a parte 

requerente, mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não 

compareceu e sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do 

processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000959-78.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ELVIS 

FERNANDES DE ALMEIDA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao 

aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEDRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000894-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA, ANDRESSA MORAIS CHAVES 

O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. Referido instituto, 

nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, 

conforme expressa disposição legal, serve tanto para prevenir quanto 
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para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se que anteriormente 

havia um litígio, que culminou com a propositura da presente ação. No 

entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa 

dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as partes, visando 

terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo como pano de 

fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma transação. A 

transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida. 

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes. Com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Dispensado, em 

primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as 

partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o valor do 

preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que em sendo 

confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o sucumbente ficará 

sujeito às consequências previstas no artigo ora citado. Considerando que 

a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR NERIS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. DA SILVA PECAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001157-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIMAR NERIS ALVES O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes. Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GC DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LOURENCO SANTOS DAS DORES OAB - SP319174 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001280-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN 

LOUIS MAIA DIAS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes. Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA JANTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. GUIMARAES LABRE - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001371-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEANDRO SOUZA JANTSCH O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 
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verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes. Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79513 Nr: 920-38.2017.811.0020

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E CIVEL DA 

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 LISTA DE JURADOS DEFINITIVA ANO 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 173-98.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIMAR BATISTA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO GONSALEZ - 

OAB:11.225-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11.225-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a exceção de 

pré-executividade, homologando o cálculo apresentado às fls. 197/198v, 

mantendo-se íntegro o processo executivo, extinguindo-se o presente 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o Executado aos honorários advocatícios, no importe de 

10% (dez) sobre o valor da dívida exequenda, sendo isento de custas 

processuais.Considerando que o valor a ser executado é de pequeno 

valor, isto é, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, expeça-se a 

requisição de pequeno valor – RPV ao Requerente (ora Exequente), e 

outra RPV requisitando os honorários sucumbenciais, sendo no importe 

percentual ao da sentença de fls. 136/137v dos autos principais, 

observando o cálculo judicial acostado às fl. 197/198v.Oficiem-se os 

referidos pagamentos por intermédio do Desem-bargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonân-cia 

com o disposto em Resolução do Conselho da Justiça Federal.A 

requisição deverá ser instruída conforme Resolução do Con-selho da 

Justiça Federal.Cumprida as determinações acima, após a juntada do 

ofício do TRF 1ª Região, façam-me os autos conclusos para posterior 

expedição de alvará.Intimem-se as partes, conforme Resolução do 

CJF.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Araguaia-MT, 14 de 

novembro de 2018.Ivan lúcio AmaranteJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 1921-29.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO COSTA, MARLENE BRAGA 

LOSANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito, tendo em vista o transcurso 

do prazo de suspensão concedido.

Alto Araguaia - MT, 21 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000666-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES DE ALMEIDA RODRIGUES OAB - MG141891 (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

BIANCA DELGADO PINHEIRO OAB - MG86038 (ADVOGADO(A))

THAIS LAZARO MELO ROCHA ALVES SOARES OAB - MG148710 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000666-14.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A contra ato coator do 

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem 

mandamental para liberação de mercadoria, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 

1137935-0, narrando regular procedimento de entrada no Posto Fiscal. 3. 

Aduz o impetrante que a apreensão seria ilegal, pois não poderia ter sido 

utilizada como meio coercitivo para recebimento de tributos. 4. Requer, ao 

final, concessão de medida liminar para determinar a liberação da 

mercadoria apreendida. 5. Assim sendo, passo à análise do pedido liminar. 

6. Debruçando-me mais agudamente sobre o tema, e analisando com maior 

profundidade o teor do enunciado sumular 323 do STF, entendo que a 
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aplicação deste refere-se apenas à cobrança de tributos anteriores à 

apreensão. Nesse ínterim, destaco trecho do acordão número 

53969/2015, o qual corresponde a paradigma para o novo entendimento 

adotado: “Quanto ao verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência 

Predominante no Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado somente 

quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de 

cobrança de tributos anteriores não relacionados às apreendidas. Desse 

modo, se a mercadoria encontrar-se desacompanhada de nota fiscal, ou 

de comprovante do diferencial de alíquotas (se for o caso); estiver 

submetida ao regime especial de recolhimento de ICMS sem comprovante 

de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração 

material à legislação tributária, a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / 

Remessa Necessária 53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 

03/02/2016). 7. Ao analisar os autos, verifico que, consoante o termo de 

apreensão e depósito n. 1137935-0, a autoridade coatora, ao lavrar o 

mencionado TAD, também lançou o tributo de ICMS em relação ao 

contribuinte, ora impetrante, em virtude da presente operação de 

transporte, asseverando, inclusive, que o veículo ingressou no Estado de 

Mato Grosso sem promover a parada no Posto Fiscal Henrique Peixoto, o 

que ensejou a interceptação do veículo pelo volante fiscal, o que justifica a 

manutenção da apreensão das mercadorias e impossibilita ao menos, a 

princípio, a incidência da Súmula 323 do STF. 8. Nesse sentido 

encontram-se as seguintes construções jur isprudencia is : 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA 

DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO 

PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão que 

visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 9. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 10. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 11. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 12. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 13. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 14. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

15. INTIME-SE. 16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-66.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000335-66.2017.8.11.0020. REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A VISTOS, 

A parte autora alega que vem sendo descontado de seu benefício junto ao 

INSS o valor de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), os 

quais advém do contrato n. 850303447 cujo alega desconhecer. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve ser 

julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. ACOLHO 

a preliminar de alteração do polo passivo, dada a comprovação de 

alteração da razão social após junção da empresa. REJEITO a preliminar 

de incompetência do juizado especial em razão de matéria de ordem 

complexa, uma vez que os documentos carreados aos autos dão conta de 

demonstrar a contratação realizada pelas partes. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço onde consta 

a parte autora como cliente solicitante, contrato de refinanciamento de 

divida n. 850303447, firmando com apresentação de documentos 

pessoais da parte autora, bem como desconto de parcela com débito em 

conta. Destarte, com razão a requerida, vez que, para paralisar os 

descontos ditos indevidos, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do 
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art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. PROMOVA a secretaria a alteração do polo 

passivo consoante necessário. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000297-54.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALILEIA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERICLES EMRICH CAMPOS OAB - GO7065 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000297-54.2017.8.11.0020. REQUERENTE: RICARDO NASCIMENTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: GALILEIA VEICULOS LTDA VISTOS, A parte 

autora alega ter sofrido com inúmeros defeitos ocorridos em seu veículo, 

após tempo de uso. Em sua contestação, a reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado em 

razão da matéria de ordem complexa, uma vez que os documentos 

carreados aos autos dão conta de demonstrar o fato suscitado pelas 

partes. Sendo assim, passo a análise de mérito. O Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. ” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Não obstante, 

sua ausência, entendo que os efeitos da revelia não se aplicam ao caso 

em tela uma vez que a parte ré demonstrou pelo conjunto probatório 

carreado que o postulado pela parte autora não prospera. A parte 

reclamada demonstrou que foram realizados todas os consertos dentro da 

garantia do veículo, bem como solucionado os problemas consoante 

apresentados. Ressalto que a parte autora, deixou de apresentar 

impugnação aos fatos e documentos trazidos pela parte ré, precluindo seu 

direito. Outrossim, ficou apontado nos autos que os defeitos ocorreram 

após um ano de uso do veículo, o que é evidente que se deu por seu uso 

continuo sendo impossível aferir defeito de fabricação e/ou nas peças 

automotivas. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000039-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DE SOUZA COSTA OAB - MT22049/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

EUGENIO PELACHIM (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de Intimar o Ministerio Publico para 

manifestar-se em 10 dias , 21 de novembro de 2018. GIRLEY CANDIDA 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33611260

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102470 Nr: 3175-73.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Roberto Silva E Taques - 

OAB:MT. 17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46162 Nr: 2330-17.2010.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2330-17.2010.811.0008 (Código: 46162)

Vistos etc.

 Em cumprimento à decisão do Exmo. Desembargador Orlando de Almeida 

Perri às fls 54/55, e considerando a existência de sistemas informatizados 

à disposição do judiciário, determino que se proceda à busca do CPF do 

executado perante o INFOJUD. Com a informação deste dado, busque-se 

seu endereço por meio dos sistemas SIEL, INFOJUD, RENAJUD.

Com o resultado da busca, intime-se o exequente para manifestar como 

entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.
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Barra do Bugres/MT, 22 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44896 Nr: 1112-51.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA APARECIDA 

VIEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar.

Impugnação à execução apresentada às folhas 112/118.

Às folhas 123/124 houve decisão acolhendo parcialmente a impugnação à 

execução.

A Autarquia executada apresentou os cálculos às folhas 130/131

Às folhas 132, compareceu a exequente concordando com os cálculos da 

executada.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 130, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 130, para expedição do RPV, sendo R$ 21.998,37 referente aos 

valores atrasados e R$ 248,43 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100981 Nr: 2241-18.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOSETE DA 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 73, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 74v, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 75/76, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 80/81.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46162 Nr: 2330-17.2010.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão emitida com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

acerca das fls. 58/60, conforme determinação da decisão de fls. 57 que 

segue transcrita: Vistos etc. Em cumprimento à decisão do Exmo. 

Desembargador Orlando de Almeida Perri às fls 54/55, e considerando a 

existência de sistemas informatizados à disposição do judiciário, determino 

que se proceda à busca do CPF do executado perante o INFOJUD. Com a 

informação deste dado, busque-se seu endereço por meio dos sistemas 

SIEL, INFOJUD, RENAJUD. Com o resultado da busca, intime-se o 

exequente para manifestar como entender de direito. Cumpra-se. Às 

providências. Barra do Bugres/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103273 Nr: 3624-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATSON FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra WATSON FELIPE DOS 

SANTOS, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar resolvido o contrato e consolidar nas mãos do autor 

o domínio e a posse do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando-se ao autor a venda e transferência do bem a 

terceiros, na forma do artigo 2º e 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 

911/69.Arcará o requerido com as custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa.Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 14 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144798 Nr: 7746-82.2018.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR MURRER, DAMARIS ZOCCANTE KREY 

MURRER, JOSE CARLOS MURRER, ELIANE MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INNOCENTE VERGINIO CHIARADA, ARNALDO 

LUIZ DOS SANTOS, TEREZINHA MATEUS DOS SANTOS, VILMA DUTRA 

DE ASSIS, JOSE LINO RAPATONI, MARCIA APARECIDA DE MENDONÇA 

RAPATONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - 

OAB:24265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que sejam intimados, os autores, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionarem nos autos documentos que comprovem a 

arguida impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: declaração de imposto de renda, cópia de seu 
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contracheque, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de 

sua residência, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça.INTIME-SE, ainda, para que no mesmo prazo concedido, atribuam à 

causa valor correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

integral proveito econômico almejado com a demanda, ou comprove nos 

autos, que a referida área objeto desta usucapião (445,7161 ha), equivale 

ao valor atribuído à causa.Em decorrência de precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer que nas ações de usucapião o 

valor da causa será a estimativa oficial para lançamento do imposto, 

conforme art. 259 , VII do CPC /73, todavia, excluindo-se as benfeitorias 

posteriores à aquisição do terreno.Poderão os autores, caso 

compreendam pertinente, após comprovado o real valor da causa, 

recolher as custas processuais referentes à propositura da presente 

demanda sem promover os esclarecimentos acima determinados. Deverão 

os autores ainda apresentarem nos autos comprovante de endereço 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).Após a emenda da 

inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos conclusos.Barra do 

Bugres - MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105769 Nr: 5341-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SOARES DE OLIVEIRA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de auxílio doença c/c 

pedido de antecipação de tutela, proposta por CARLOS ALBERTO 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos.

 A inicial de fls. 05/10 veio instruída com documentos. (fls.11/26)

 Indeferida a tutela antecipada, bem como o benefício de justiça gratuita e 

recebida a inicial (fls. 27/32), determinou-se a citação da Autarquia ré, que 

apresentou contestação e documentos (fls. 34/62).

 Réplica às fls. 64//68.

 Designada a perícia (fls. 71/72).

 Laudo pericial às fls.86/89.

 Devidamente intimados quanto ao laudo, a parte autora manifestou às fls. 

90/93, enquanto a autarquia ré manteve-se inerte.

 Às fls. 101/127 a parte autora pleiteou novamente o benefício de justiça 

gratuita.

 Entre um ato e outro a parte autora informou não haver mais interesse no 

feito, sendo assim requereu a desistência da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas, pois defiro o benefício da gratuidade da justiça nesta 

oportunidade.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 14 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139023 Nr: 3918-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 13 

de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139024 Nr: 3919-63.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE NOVAES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 12 

de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144904 Nr: 7802-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA PONCE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 13 

de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144945 Nr: 7824-76.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZIO CAZELI DE MATOS, NDM, NDDM, JPDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Karla Parreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a presente ação sob segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e 

com prioridade (art. 125, §1º, ECA).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a requerida e os 

menores Nicolas Dias de Matos e João Pedro Dias de Matos. DETERMINO 

ainda, a realização de estudo psicossocial com o autor e a menor Nicoly 

Dias de Matos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, com a juntada de documentos, DÊ-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público.

Após, considerando a informação na inicial de que a requerida pretende 

mudar desta cidade, bem como possíveis agressões causadas aos 

menores pelo outro filho da requerida, voltem-me os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para análise do pedido de guarda.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82850 Nr: 4584-89.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA EDNA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por EMÍLIA 

EDNA DE OLIVEIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.Sucumbente, condeno a Autora no pagamento 

das custas e despesas processuais, se houver, e no pagamento dos 

honorários advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 14 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144851 Nr: 7776-20.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, defiro o pedido de tutela antecipada, consistente no 

arbitramento dos alimentos provisórios. No entanto, não havendo provas 

nos autos do quantum total de gastos do requerente, tenho que o 

arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao binômio, 

necessidade – possibilidade. Os valores arbitrados acima serão devidos a 

partir da citação e deverão ser pagos à parte requerente até o dia 10 do 

mês a que se referirem, depositados em conta de titularidade do 

requerente (Banco do Brasil, Conta Corrente nº 43.493-0, Agência nº 

832-x, Adson Gabriel Rodrigues Freitas de Arruda).Quanto ao pedido de 

desconto em folha de pagamentos dos referidos valores arbitrados, deixo 

para apreciar após a realização da audiência de Mediação.Não obstante, 

para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual 

Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98056 Nr: 511-69.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO TIEPPO, ESPOLIO DE JULIAN BORGES 

TIEPPO, TRANSPORTADORA TIEPPO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial , proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em desfavor de TRANSPORTADORA TIEPPO 

LTDA-ME, ELCIO TIEPPO e ESPOLIO DE JULIAN BORGES TIEPPO, todos 

qualificados nos autos.

Às folhas 54/55 as partes peticionaram informando que compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo entabulado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo de fls. 54/55, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Honorários nos termos do acordo.

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do Executado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 14 de Novembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 1361-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA, CCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o autor 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126530 Nr: 4474-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 4474-17.2017.811.0008 – código126530
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ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Laura Aparecida de Jesus

PARTE REQUERIDA: Douglas de Jesus Dutra

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos... 1. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

LAURA APARECIDA DE JESUS requerendo a interdição de DOUGLAS DE 

JESUS DUTRA (qualificados nos autos). 2. Na exordial de fls. 05/08, que a 

requerente é genitora do requerido, aduzindo em síntese, que conforme 

laudo médico, o requerido é portador de paralisia infantil com epilepsia 

refratária (CID 10- G 80 // G 40 – 5). 3. Juntou os documentos de fls. 

10/17. 4. Recebida a exordial, a requerente foi nomeada provisoriamente 

como curadora especial do requerido (fls. 18). 5. Às fls. 26/27, fora 

realizada audiência de entrevista com o interditando, bem como que restou 

comprovado a incapacidade do requerido, não sendo necessária a 

realização de perícia médica. 6. O representante Ministério Público 

manifestou-se (fls. 35/35v°). 7. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por LAURA 

APARECIDA DE JESUS requerendo a interdição de DOUGLAS DE JESUS 

DUTRA (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito aplicam-se as 

disposições de ordem material e processual insculpidas nas Leis nºs. 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 (Código 

Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 3º do 

Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. Comina, também, o 

artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos; III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos 

indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O artigo 1767, do 

Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. Considerando, também, que o artigo 

84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: “A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º - Quando necessário, a 

pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei; e, § 3º - 

A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”. 14. 

Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei nº.13.146/2015 

que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. §2º- A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do interditando”. 15. Também, 

considerando que o artigo 5º da Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A 

pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a teor do cominado no 

artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença que decretar a 

interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da 

interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de paralisia infantil com epilepsia 

refratária incapacitante mantendo o requerido incapaz de realizar 

atividades pessoais básicas, bem como o impossibilitando de reger sua 

auto gestão sócio econômica, sendo estas ações efetuadas somente com 

auxílio de terceiros. Foi relatando ainda pelo expert, que o requerido 

apresenta circunstancias que reduzem seu discernimento. 22. Assim, 

diante das provas produzidas e do não oferecimento de impugnação, o 

deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 23. Nomeio curador a 

Sra. LAURA APARECIDA DE JESUS (qualificado nos autos), sob 

compromisso, com a lavratura e expedição do respectivo termo de 

curatela, a quem outorgo poderes para, em nome da interditando levantar, 

benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os interesses 

dele perante órgãos públicos ou instituições privadas, especialmente em 

assuntos relacionados à sua saúde física e/ou mental (hospitais, 

ambulatórios, instituições para tratamento em regime ambulatorial e/ou de 

internação etc.). 24. Atendendo ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 

13.146/2015, e diante da impossibilidade de previsão da duração da 

incapacidade da parte requerida, a curatela permanecerá até eventual 

cessação da incapacidade do interditando. 25. Não havendo patrimônio a 

ser administrado, se faz desnecessária a especialização de hipoteca ou a 

apresentação de caução para o exercício do encargo, ficando o curador 

dispensado da prestação de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 

13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de 

curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que 

eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 12 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1433-52.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da publicação retro não constar o nome do patrono do 

executado. Sendo assim, intime o patrono do executado para ciência da r. 

decisão a seguir transcrita: "Vistos, Defiro o pedido de fls. 72, cumpra-se 

na forma postulada. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82979 Nr: 4716-49.2012.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESIO TADEU CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:8962, TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o FEITO PARA INTIMAR O 

REQUERIDO PARA QUE APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, mediante remessa 

dos autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133012 Nr: 308-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCI MARIA FERREIRA VIDA, DENISE APARECIDA 

FERREIRA VIDAL HAMMES, DAIZE FERREIRA VIDAL, VITOR MOREIRA 

VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT, MUNICIPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

impugnara a presente ação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80716 Nr: 2341-75.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSE CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMBER PEREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerente 

interpôs recurso adesivo no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões ao recurso adesivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21438 Nr: 1512-41.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIO DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JR. - 

OAB:7581-MT, WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Proceder a intimação do advogado da parte autora "Certifico que quanto 

da expedição Precatório constatei que o cálculos do exequente de fls. 

223/226, consta o valor menor que calculo de fls. 230 do INSS, sendo que 

o mesmo não consta planilha de valores."

Certifico ainda que fls. 228/230não consta planilha para espedição de 

Requisição de Pequeno Valor ou Precatório. No prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21442 Nr: 1536-69.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Proceder a intimação do advogado da parte autor para manifestar acerca 

do calculo de fls. 197/198, bem como mecessito de uma planilha mais 

detalhada para expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 142403 Nr: 6336-86.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO LINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. Em que pese a gravidade e agravamento da saúde do paciente, 

este juízo plantonista está impossibilitado de exercer o juízo de 

reconsideração, haja vista ser vedada a apreciação em plantão judiciário, 

conforme ressai da CNGC, verbis: “Art. 243. É vedada a apreciação no 

plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial 

de origem ou em plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou 

reexame; III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta 

telefônica; IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; V – 

pedido de liberação de bens apreendidos. Grifei. Conforme podemos 

verificar, o pedido encontra óbice na vedação de reconsideração de 

decisão do magistrado titular. Ademais, até levantamento de valores se 

encontra vedado como matéria de plantão. Desta forma, não pode o 

plantonista reformar ou afastar uma determinação do magistrado titular 

sob pena de usurpação de competência. No caso vertente, a parte autora 

deveria/poderia ter protocolado o pedido de reconsideração ao juiz titular 

após a publicação da decisão, que ocorreu no dia 09 de novembro, no 

entanto, só o fez no dia 15, no plantão judiciário. Desta forma, em virtude 

da urgência, só resta à parte autora interpor o recurso pertinente na 

instância superior, ou aguardar o retorno do juiz titular, em razão da 

vedação da análise imposta ao juízo plantonista. Por estas razões, 

INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 15 de 

novembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito Plantonista

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128142 Nr: 5436-40.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES MAIA, TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.124, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816

 O pedido de fl. 231, por ora, não comporta acolhida já que, sequer, a 

precatória foi devolvida e encartada aos autos. Demais a mais, as 

Defesas Técnicas tinham ciência da expedição da precatória, o que 

inviabiliza a alegação de nulidade (STJ-273). Aliás, a precatória foi 

expedida dia 15/outubro/2018 (fls. 208/9) e a Defesa peticionante 

participou da audiência realizada neste Juízo no dia 23/outubro/2018 (fls. 
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211/21). Assim, por ora, indefere-se o pedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144836 Nr: 7762-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSON PEREIRA DA SILVA, SIDNEI JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios da 

materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão 

cautelar consistente na garantia da ordem pública, bem assim o disposto 

na norma dos arts. 312, 313, II e 316, ambos do CPP, indefere-se o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado por Makson Pereira da Silva 

e Sidnei José da Silva.Cumpram-se as deliberações constantes da ata de 

audiência de custódia.Alimente-se o BNMP.Com a conclusão do inquérito 

policial, arquivem-se estes autos.Barra do Bugres-MT, 19 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144709 Nr: 7687-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DOURADO RODRIGUES, CLEITON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13.698

 Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios da 

materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão 

cautelar consistente na garantia da ordem pública, bem assim o disposto 

na norma dos arts. 312, 313, II e 316, ambos do CPP, indefere-se o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado por Cleiton Francisco de 

Oliveira Pimentel.Cumpram-se as deliberações constantes da ata de 

audiência de custódia.Alimente-se o BNMP.Com a conclusão do inquérito 

policial, arquivem-se estes autos.Barra do Bugres-MT, 19 de novembro de 

2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16585579. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REGINA ORTEGA GARAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16586894. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LETICIA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000795-55.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.121,18 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ADRIANA LETICIA DE ARAUJO SOUZA Endereço: 

RUA TABATINGA, 402, PROXIMO A RODOVIARIA, CENTRO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/12/2018 Hora: 14:20. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 21 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000797-25.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.210,70 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALMIR SOUZA SILVA Endereço: ALFREDO 

MARIANO, 21, LADO CDC, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/12/2018 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 21 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000798-10.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.105,73 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MONICA FERREIRA DE SOUZA Endereço: RUA 

BURITI, 1524, QUADRA 08 LOTE 01, JARDIM DAS PALMEIRAS, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): MONICA FERREIRA DE 

SOUZA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 10/12/2018 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 21 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001061-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001061-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AMARO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA PELONIA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. 1. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 3. Oportunamente, DESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro de 2018, às 

13h00min, a se realizar no CEJUSC. 4. CITE-SE o réu em consonância com 

o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do 

art.334 do CPC. 5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 6. Consigne-se nas 

intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de novembro de 

2018. Pedro Davi Benetti Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72865 Nr: 878-64.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

CRISIENE FASSICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 85470

SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se ação ordinária em que o autor foi intimado para realizar o 

preparo da diligência do Sr. Oficial de Justiça , o qual permaneceu inerte

2. É dever das partes promover as diligências que lhe competir para o 

regular prosseguimento do feito.

O artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, dispõe o Art. 456. Da CNGC que a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.

 3. Ante o exposto, com base no artigo 485 inciso III, do Código de 

Processo Civil Julgo Extinto o processo, sem resolução do mérito.

 4. Cumpra-se expendido o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18937 Nr: 2673-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE PICCININN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO T. DE 

MAEDA - OAB:20.912-PR

 Código nº 18937

DESPACHO

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls.116/117, para tanto se intime o executado, na 

pessoa do seu procurador, para que nomeie bens a penhora ou garanta a 

execução sob pena de incidência de multa, conforme preconiza o artigo 

774 do Novo CPC.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37087 Nr: 440-77.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. Trata-se de Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 2. Foi proferida sentença de extinção do feito (fl. 78) em 06 de abril de 

2017, com fulcro no artigo 485,IV, do CPC.

3. Após a parte autora interpôs recurso de apelação às fls. 79/84

4. Os autos foram remetidos à Segunda instância e o Egrégio Tribunal de 

Justiça não proveu o recurso.

5. O acórdão que não proveu o referido recurso transitou em julgado, 

conforme consta na certidão de fl. 99

6. A parte autora foi devidamente intimada do retorno dos autos através 

do ato ordinatório de fl. 100, tal intimação foi publicada em 25/09/2017 no 

DJE nº 10107.

 7. A referida intimação foi realizada em nome do patrono legalmente 

constituído Dr. José Henrique da Silva Vigo, uma vez que foi requerido na 

petição de fl. 66 que todas as intimações fossem feitas exclusivamente em 

nome do douto causídico.

8. Portanto, INDEFIRO o pedido de fls. 103, pois se deve debater a 

presente demanda por via própria qual seja: ação recisória ou querela 

nullitatis.

 9. Determino que a presente decisão seja publica, a fim de intimar o 

Advogado indicado à fl. 104.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73554 Nr: 1275-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

oliveira - OAB:oab/ms 15359-b, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, LARISSA 

MARQUES - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681/TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:OAB/TO 5143-B, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714/MS, PRISCILA ZIADA CAMARGO - 

OAB:40077/MS, RODOLFO FREGADOLI - OAB:16338/MS, SUENE 

CINTYA DA CRUZ - OAB:28002/MS, THAIS MONTELO DE SOUZA 

BOETTHER - OAB:OAB/GO 38875, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 124, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90892 Nr: 2353-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CARNAUBA QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls.58, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100708 Nr: 2369-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 27, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87395 Nr: 362-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o reu , na 

pessoa de seu advogado, para que, apresente suas alegações finais, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 1619-66.1999.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos,

1. Apresentadas as contrarrazões, decorrido o prazo sem manifestação 

ou ausente a citação da parte adversa, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as homenagens do 

juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18576 Nr: 2312-40.2005.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B & S -BARCI & SICCHIERI - ENGENHARIA, 

CONSULTORIA E PROJETOS S/C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES 

DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, DEDINI S/A 

INDÚSTRIAS DE BASE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DONISETE PEREIRA - 

OAB:95542, FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - OAB:165.403 OAB/MG, 

RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:180821/SP, ROGERIO ANTONIO 

PEREIRA - OAB:95144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEGAS 

REICHARDT - OAB:21.168-SP, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:6264-B, RODRIGO FERNANDO GARCIA - OAB:264.615, THALES 

ANTIQUEIRA DINI - OAB:324998, VALÉRIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:4.357/MT, VITOR FILLET MONTEBELLO - OAB:269058

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25588 Nr: 2217-39.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIGO DA TERRA INSUMOS 

AGROPECUARIOS LTDA, CLAUDIO GLASS, CLAUDIO FERREIRA DIAS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 12052 Nr: 2168-37.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. DOS SANTOS RETÍFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls.92, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74932 Nr: 2128-35.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGUIM TRANSPORTES LTDA, JULIA YOKO 

IIDA, JOSÉ RICARDO MENEGUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca das correspondências devolvidas ás fls. 74 a 78, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77990 Nr: 3979-12.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 32, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8323 Nr: 1500-03.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT, GLADIR TOMAZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FERNANDO BREZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99932 Nr: 1997-55.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO RAMOS HAANWINCKEL 

- OAB:105.688/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 14, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89235 Nr: 1332-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BREZOLIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos aos advogados do réu, para que apresente as alegações 

finas, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86508 Nr: 4830-17.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO ALVES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogadosdo réu, para que apresente as alegações 

finas, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20288 Nr: 595-56.2006.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, MJP, ABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI T. M. 

BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 225/232, no prazo legal. Nada 

mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81594 Nr: 1700-19.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LEINER, CENTRO HOSPITALAR 

PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT/12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machadode Assis 

Berni - OAB:45845/RS, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte interessada, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 1880-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

Campo Novo do Parecis, 14 de novembro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40303 Nr: 557-34.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, MYLLENA GUIZARDI 

T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81115 Nr: 1425-70.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDO, RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94926 Nr: 4707-82.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76378 Nr: 3017-86.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 42-91.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRENE STANGERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78500 Nr: 4328-15.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78272 Nr: 4170-57.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERNANDES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34363 Nr: 1138-20.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 04/12/2018, às 08h15min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 2218-24.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST, 

ELIZABETH RUZZON BLAUTH, SADI VALDEMAR BLAUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos, dando prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90169 Nr: 1874-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME, CECILIA CONCEIÇÃO 

DE MOURA SANCHES, WEMERSON DE MOURA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29337 Nr: 2738-47.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 489 de 989



 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38534 Nr: 1888-85.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33961 Nr: 728-59.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, DANIELA KUHN SARMENTO COSTA 

- OAB:5879-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo legal, querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29993 Nr: 50-78.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR SOBRINHO ULKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 24/01/2019 (quinta - feira) às _______, a ser realizada no Fórum 

Local, bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 

(cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente 

deverá comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de 

intimação e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104002 Nr: 3791-14.2018.811.0050

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE CAMPO NOVO DO PARECISMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Ciente do teor do r. Acórdão proferido no remédio heroico impetrado pelo 

indiciado Thiago Casali (f. 51-58).

Assim, cumpra-se imediatamente o alvará de soltura expedido pela 

Colenda Primeira Câmara Criminal aportado às f. 59-60, devendo o 

indiciado Thiago Casali, devidamente qualificado nos autos, ser colocado 

em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

No ato do cumprimento do alvará de soltura retrocitado, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá advertir Thiago acerca da necessidade de cumprimento 

das condições fixadas em sua liberdade, descritas no alvará de soltura, 

sob pena de ser-lhe decretada sua prisão em caso de descumprimento.

 Certifique-se quanto ao cumprimento do despacho proferido às f. 48, para 

posterior arquivamento destes autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98657 Nr: 1415-55.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERNANDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Vê-se que o órgão ministerial apresentou objeção ao cálculo de pena 

expedido às f. 97, porém não há informação acerca da intimação da 

Defesa.

Assim, em que pese o cálculo de pena apontar para o preenchimento do 

requisito objetivo, determino seja intimado o reeducando, por meio de seu 

patrono constituído, via DJE, a fim de que apresente manifestação quanto 

à irresignação ofertada pelo órgão ministerial, no prazo legal.

Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, considerando o teor do ofício de f. 98, expeça-se ofício ao 

Juízo da Execução Penal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT visando à 

obtenção de ANUÊNCIA para a permanência do reeducando Fabiano 

Fernando Pereira naquele ergástulo, de forma definitiva, haja vista as 

razões de sua transferência excepcional indicadas no ofício de f. 98. 

Instrua o ofício com cópia do documento de f. 98, além desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 
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cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 3684-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando José Gomes de Campos, condenado à pena 

de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 

artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (cf. 

guia provisória de f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena (f. 109).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Sem maiores delongas, defiro o pleito ministerial de f. 109.

Assim, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com as 

informações constantes da guia executiva provisória de f. 03.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 98384, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

para que possibilite o aporte da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102057 Nr: 3019-51.2018.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DA SILVA BARBOSA, BRUNO DA SILVA 

ALEXANDRE, EVERTON ROBERT SOUZA DOS SANTOS, ELTON GIL DE 

SOUSA, ANDRÉ MARQUES DA SILVA, MARCOS JOÃO DA SILVA, RONIEL 

BELO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem maiores delongas, DEFIRO integralmente a cota ministerial de f. 17, 

devendo ser tomadas as cautelas necessárias para cumprimento do 

requerimento ministerial.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão proferida às f. 12, 

devendo estes autos serem apensados aos autos de código 102152.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista novamente ao Ministério 

Público para manifestação e, em seguida, tornem conclusos para análise e 

deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91999 Nr: 2982-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLPA, LPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDILDEDP-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6.797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos, dando prosseguimento ao feito, face o 

teor dos documentos anexos em fls. 65/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos acerca do teor da certidão, acostado 

em fls., dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 3073-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos acerca do teor da certidão do oficial de 

justiça, acostado em fls., dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93241 Nr: 3735-15.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAS FREITAS - 

OAB:205.385/RJ, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100409 Nr: 2230-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA OVELAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDINO MENDES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos acerca do teor da certidão, acostado 

em fls., dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70250 Nr: 3420-89.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL LUIZ GALETTI, MARIA DE FÁTIMA 

GALLETI, ANDERSON GENTIL GALLETI, MAGDA CRISTINA VISNADI 

GALLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER JOSE 

DA SILVA RIBEIRO - OAB:6.160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos, dando prosseguimento ao feito, face o 

teor dos documentos anexos em fls. 122/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80669 Nr: 1141-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO RENSI, RAYA - REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos, dando prosseguimento ao feito, face o 

teor dos documentos anexos em fls. 61/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23291 Nr: 3549-75.2006.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA BERNARDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LÚCIA DE 

ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo em vista a carência da ação por ilegitimidade 

passiva ad causam, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código Civil.Condeno a 

autora no pagamento das custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.P.R.I.C.Oportunamente, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Intimem-se.Campo Novo 

do Parecis, 07 de novembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 1001-62.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Deste modo, rejeito a preliminar arguida pelo requerido e, não havendo 

mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.Com efeito, 

intimem-se as partes, por meio de seus patronos, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir.Com o 

d e c u r s o  d o  p r a z o ,  r e t o r n e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s 

imediatamente.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94070 Nr: 4225-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA FEDERAL DE 

DOURADOS/MS, APOLONIA VENTURIN BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAUL OSEROW JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 6502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Aos onze dias do mês de setembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, comigo 

Gestora Administrativa 2, no final assinado, às 18h20min, foi declarada 

aberta a presente audiência autos da Carta Precatória nº 

4225-37.2017.811.0050 (Código 94070).

Compareceu as testemunhas Maria Pretto Tauchert e Nair Aziliero 

Tomazelli.

A MMª Juíza deliberou: “Vistos. Considerando que não houve a intimação 

do Advogado da parte autora para comparecer ao presente ato redesigno 

a audiência aprazada para esta data para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 15h30min. Cadastre-se no Sistema Apolo o Advogado da parte autora 

e intime-se para comparecer a audiência. Comunique-se o Juízo 

Deprecante. Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se.” 

Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 18h24min encerrasse o 

presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

Eu,____ (Angela Carla Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e 

subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Testemunhas:

Maria Pretto Tauchert

Nair Aziliero Tomazelli

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 70294 Nr: 3448-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3448-57.2014.811.0050 (Código 70294)

Exequente: Maria de Lourdes Falcão

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em faca do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 90-91 o executado efetuou o depósito de R$22.009,92 e R$1.742,75.

Manifestação da exequente às f. 93, requerendo a expedição de alvará 

para levantamentos dos valores.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 90-91, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Intime-se a parte exequente para informar a conta bancária e o CPF do 

titular da conta, para transferência dos valores depositados. Informados 

os dados, transfiram-se os valores.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 05 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8745 Nr: 1921-90.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDITE MASSOLA COMÉRCIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que até o 

presente momento não houve pagamento e nem foram encontrados bens 

passíveis de constrição judicial, inclusive houve tentativa de bloqueio por 

meio do sistema BacenJud, o qual restou infrutífera (f. 162-163).

Contudo, o exequente pugnou novamente pela tentativa de penhora online 

(f. 165), a qual não merece ser acolhida, uma vez que a tentativa de 

bloqueio de valores ocorreu em julho de 2018, consoante f. 163, bem 

como o exequente não demonstrou eventual modificação da situação 

econômica da parte executada.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA 

PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE DEMOSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A realização da penhora é ato de interesse da 

justiça e, não sendo encontrados bens do devedor, admite-se a utilização 

do convênio BACENJUD. 2. Não obstante, sendo a penhora on line 

infrutífera, é possível a realização de nova penhora on line, conquanto 

haja, junto a pedido, demonstração de novas provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. 3. Recurso desprovido. 

Decisão mantida. (TJ-RR - AgReg: 0000120013909, Relator: Des. 

EUCLYDES CALIL FILHO, Data de Publicação: DJe 30/04/2013)

Assim, intime-se a exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens passível de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

por abandono.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10777 Nr: 898-75.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias indicar 

bens do executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14588 Nr: 1528-97.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE APARECIDO VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que até o 

presente momento não houve pagamento e nem foram encontrados bens 

passíveis de constrição judicial, inclusive houve tentativa de bloqueio por 

meio do sistema BacenJud, o qual restou infrutífera (f. 131), situação que 

ensejou o alargamento do feito.

Contudo, o exequente pugnou novamente pela tentativa de penhora online 

(f. 133), a qual não merece ser acolhida, uma vez que a tentativa de 

bloqueio de valores ocorreu em julho de 2018, consoante f. 131, bem 

como o exequente não demonstrou eventual modificação da situação 

econômica da parte executada.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA 

PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE DEMOSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A realização da penhora é ato de interesse da 

justiça e, não sendo encontrados bens do devedor, admite-se a utilização 

do convênio BACENJUD. 2. Não obstante, sendo a penhora on line 

infrutífera, é possível a realização de nova penhora on line, conquanto 

haja, junto a pedido, demonstração de novas provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. 3. Recurso desprovido. 

Decisão mantida. (TJ-RR - AgReg: 0000120013909, Relator: Des. 

EUCLYDES CALIL FILHO, Data de Publicação: DJe 30/04/2013)

Assim, intime-se a exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens passível de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

por abandono.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102809 Nr: 3316-58.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARECHAL 

CÂNDIDO RONDON - MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JOSÉ PERLIN - 

OAB:PR/ 58.611

 Vistos,

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27/11/2018, às 17:20 

horas.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública/Defesa.
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Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30733 Nr: 785-14.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face José Cicero dos Santos, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 158 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária da acusada, designo 

audiência de instrução para o dia 13/08/2019, às 16h30min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogada a 

acusada.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30733 Nr: 785-14.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT

 Autos nº 785-14.2009.811.0050 (Código 30733)

Autor: Ministério Público

Réu(s):José Cícero dos Santos

Vistos.

Cite-se o réu no endereço apresentado pelo Ministério Público, nos termos 

da decisão retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 01 de agosto de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40725 Nr: 976-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data de hoje a Magistrada Titular da Vara está 

afastada para tratamento de saúde, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para esta data para o dia 29/11/2018, às 14h45min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 3372-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data de hoje a Magistrada Titular da Vara está 

afastada para tratamento de saúde, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para esta data para o dia 06/12/2018, às 10h00min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 3829-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 5ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PUBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 Vistos.

Considerando que na data de hoje a Magistrada Titular da Vara está 

afastada para tratamento de saúde, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para esta data para o dia 06/12/2018, às 10h15min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 784-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FEITOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Considerando que na data de hoje a Magistrada Titular da Vara está 

afastada para tratamento de saúde, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para esta data para o dia 29/11/2018, às 14h45min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96692 Nr: 495-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO LAPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data de hoje a Magistrada Titular da Vara está 

afastada para tratamento de saúde, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para esta data para o dia 06/12/2018, às 09h45min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90572 Nr: 2176-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data de hoje a Magistrada Titular da Vara está 

afastada para tratamento de saúde, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para esta data para o dia 20/08/2019, às 16h30min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILTON RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000454-34.2017.8.11.0050 Nome: GENEILTON RODRIGUES SILVA 

Endereço: RUA SÃO MARCOS, 70, B. ESPERANÇA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a 

parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 21 

de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000149-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A S AMARAL HOTEL - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

JOSE GARCIA NETO (EXCIPIENTE)

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA (EXCIPIENTE)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXCIPIENTE)

JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000149-16.2018.8.11.0050 Nome: A S AMARAL HOTEL - ME Endereço: 

Rua RUA SÃO PAULO, 1332 NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: AV MIGUEL SUTIL, 8695, Ed. Centrus Tower - 2 andar - 

Conjunto I, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 Nome: 

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA Endereço: AVENIDA MIGUEL 

SUTIL, 8695, Ed. Centrus Tower, 2 Andar Conjunto 1, Sala 3,, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 Nome: JOSE GARCIA NETO 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8695, Ed. Centrus Tower, 2 Andar 

Conjunto 1, Sala 3,, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 

Nome: CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 8695, Ed. Centrus Tower, 2 Andar Conjunto 1, Sala 3, ba, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 Nome: JOSE LUIZ DE 

BORGES GARCIA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8695, Ed. Centrus 

Tower, 2 Andar Conjunto 1, Sala 3,, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-305 Nome: MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 8695, Ed. Centrus Tower, 2 Andar Conjunto 1, 

Sala 3, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 CERTIDÃO 

Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo 

Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000460-41.2017.8.11.0050 Nome: ELIANA DA SILVA GOMES SILVA 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Qd. 25, 15, Jardim Olenka, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte 

reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 21 de Novembro de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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DIONIS PEREIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, voltem conclusos para análise do pedido de 

constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte exequente 

nos presentes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 5 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS PEREIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000119-78.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designado sessão de 

conciliação para 24/01/2019 16:00, ficando as partes devidamente 

intimadas através de seus advogados. Oportunidade em que a parte 

Executada poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente Campo 

Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018 NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000849-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CAROLINE CATELLA GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES GUSMAO (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2019, 

às 13:40 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002131-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FONTES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM PRIMAVERA DO LESTE - MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Autos nº 1002131-62.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Analisando-se os autos, percebe-se que a procuração juntada à p. 10 

tem como outorgante pessoa estranha aos autos, de nome Gilberto Silva 

Akerley. Além disso, percebe-se a ausência da Subscritora como 

procuradora do outorgante, ao cabo que na referida procuração consta 

como outorgados os advogados Deiziane Padilha da Silva e José Carlos 

Moura. Isso posto, INTIME-SE o Requerente, bem a Subscritora da inicial, 

para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, nos termos do art. 321 do 

NCPC, trazendo aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

ajuizamento do presente feito. Decorrido o prazo sem manifestação da 

Parte, VOLTEM-ME os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002050-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Autos nº 1002050-16.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Em detida análise à documentação juntada à inicial, percebe-se a 

ausência do prévio requerimento administrativo do benefício pleiteado. 

Dessa forma, não está devidamente preenchido o interesse de agir, aqui 

representado pelo prévio requerimento administrativo. Isso posto, 

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 dias, emende a inicial, 

nos termos do art. 321 do NCPC, trazendo aos autos o indeferimento 

administrativo do pedido de concessão do benefício pleiteado, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem manifestação da Parte, 

VOLTEM-ME os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127308 Nr: 4428-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCPDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo de estudo psicossocial acostado nos autos, devendo assim 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81784 Nr: 1700-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - Prefeito 

Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimorvan Alencar Brescancim, Associação 

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Faz. Sto. Antonio Fartu, 

João Romão Oliveira dos Santos, Paulo Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Walter Junio Alves dos Santos - OAB:MT/18.126

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 496 de 989



 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132547 Nr: 7187-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alison Thales Silva Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rossato da Silva Ávila - 

OAB:10.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137358 Nr: 9483-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA Inst. Bras. Meio Ambiente e Rec. Naturais 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE MARTINS NUNES DO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78370 Nr: 3235-82.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Makoto Kanekiyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71115 Nr: 113-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Amauri Aguiar, Mário José 

Aguiar, Isaura Bif Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30130 Nr: 239-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos, Luis Carlos 

Denti, Paulo Augusto de Oliveira, Heloisa Albuquerque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Herbert Rezende da Silva - OAB:OAB/MT 16773/0, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88728 Nr: 403-08.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José Leite de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17487 Nr: 3376-48.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pereira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos doTribunal de Justiça de Mato Grosso , requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 3836-88.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalzirene Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:8028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24449/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

pagamento das taxas para distribuição da Carta Precatória na comarca de 

Cuiabá-MT, devendo juntar nos autos as guias e comprovante de 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131142 Nr: 6409-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Mercantil Noroeste Ltda – ME, Cesar Augusto 

Sagboni Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Princeza Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES para 
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manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte contrária, em razão de seu efeito 

modificativo (art. 1.023, § 2º, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119685 Nr: 1028-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

Autos nº 1000405-53.2018.8.11.0051 Revisional Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional, na qual as Partes, em audiência de 

conciliação, compuseram amigavelmente a lide. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as Partes. Sem custas ou honorários, 

dada a gratuidade. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

Autos nº 1000405-53.2018.8.11.0051 Revisional Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional, na qual as Partes, em audiência de 

conciliação, compuseram amigavelmente a lide. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as Partes. Sem custas ou honorários, 

dada a gratuidade. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001369-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR OAB - RS95735 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LUIS PASQUALOTTO OAB - RS60940 (ADVOGADO(A))

WILLIAN SONDA OAB - SC38083 (ADVOGADO(A))

FABIOLA VOLINO OAB - RS38083 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ELIAS NEHME OAB - MT4642/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001369-46.2018.8.11.0051 Cumprimento Provisório de 

Sentença Despacho. Vistos etc. Trata de Cumprimento Provisório de 

Sentença ajuizada por VALDIR MAGRI em face do BANCO DO BRASIL 

S.A, nos moldes do artigo 520 do Código de Processo Civil. A execução 

em questão é fruto de decisão proferida na Ação Civil Pública de nº 

94.008514-1, promovida pelo Ministério Público Federal em face do 

executado BANCO DO BRASIL, do BACEN e da UNIÃO, que versa sobre a 

aplicação incorreta dos índices de correção nos contratos de empréstimo 

tomados pelos agricultores (Cédula de Crédito Rural), mais precisamente 

no mês de março de 1990. Infere-se que a referida ação foi julgada 

procedente e reformada pelo Juízo ad quem. Em seguida, o Superior 

Tribunal de Justiça acolheu o pedido do Ministério Público Federal para fins 

de restabelecer a sentença de primeiro grau e, como corolário, condenou 

os réus BANCO DO BRASIL, BACEN e UNIÃO, de forma solidária, ao 

pagamento das diferenças apuradas. Por corolário, considerando que, até 

o momento, não se tem informações acerca do trânsito em julgado da 

Ação Civil Pública mencionada acima, bem como da indicação de valores 

incontroversos, INTIME-SE o Executado BANCO DO BRASIL S/A para que 

deposite em Juízo o valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de sobre o montante da condenação ser acrescido multa de 10% 

(dez por cento), mais honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), 

nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Escoado o prazo 

referido acima sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 

(quinze) dias para o executado apresentar sua impugnação, conforme 

preceitua o artigo 525 do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. POSTERGO para após a manifestação da parte 

executada a análise dos pedidos de inversão do ônus da prova e de 

exibição de documentos. De igual forma, POSTERGO, para depois do 

prazo de impugnação, a verificação da pertinência da necessidade de 

caução. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001553-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para atender 

a determinação contida na decisão id. 15224651, no prazo de 5 dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001280-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BERNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para atender 

a determinação contida na decisão id. 14731022, no prazo de 5 dias. É o 

que me cumpre. Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)
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INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), efetuarem o depósito do valor dos honorários periciais, no 

prazo legal, conforme decisão id. 16538257. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 21 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROCHA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para 

indicarem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROCHA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para 

indicarem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TESSARO (EXECUTADO)

NEIDE DOMBROSKI TESSARO (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de citação. 

Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124116 Nr: 2942-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Senger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente, na pessoa do seu procurador, a fim de colher 

manifestação acerca da certidão de ref. 30, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135967 Nr: 8734-08.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thainara Querolem Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente, na pessoa de seu procurador, para acostar aos 

autos a respectiva certidão de nascimento do(a) filho(a), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87880 Nr: 125-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Dartora do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistema, 

Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danila Alves Frederiche - 

OAB:196.885-E/SP, Sandra Alves do Nascimento - OAB:336.572/SP

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da petição de ref. 63/64, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140946 Nr: 817-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INITMO a parte exequente, a fim de colher manifestação acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138221 Nr: 9900-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adison Barros Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente, na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique as provas que pretende produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC, conforme decisão de ref. 

04. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100261 Nr: 4108-14.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 
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Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janailson Augusto da Silva Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, a fim de colher 

manifestação acerca da certidão de ref. 37, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132134 Nr: 6983-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Augusto Fromberg Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6983-83.2017.0051 (Cód. 132134)

Ação Revisional de Contrato.

Sentença.

Vistos etc.

Sergio Augusto Fromberg Ferreira propõe ação revisional de contrato com 

pedido de tutela antecipada em face de BV Financeira S/A CEI ambos já 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a extinção 

do feito (Ref. 35).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, § 3º, do 

NCPC.

Honorários advocatícios nos termos do art. 90, §2º do NCPC.

Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116969 Nr: 5828-79.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY NILDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do novo CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC). Contudo suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do 

NCPC, dada a concessão de justiça gratuita.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde, 23 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127267 Nr: 4401-13.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemiro Borges do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 (...) De início, em virtude da inexistência de questões preliminares e 

nulidades, DECLARO saneado o feito.(...) FIXO como pontos 

controvertidos: a) a existência ou não de valores remanescente a serem 

devolvidos ao requerente à título de danos materiais; b) a nulidade da 

cláusula contratual que dispõe sobre a autorização dada ao banco para 

promover a vendo do veículo a terceiros e utilizar o valor abatido para 

amortizar o saldo devedor; c) a má-fé do banco réu pela ausência de 

notificação do autor acerca do dia e local do leilão para que este pudesse 

impugnar a venda ou utilizar seu direito de preferência; d) a nulidade da 

cobrança de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a 

venda do bem sem prévio conhecimento da parte autora; e) o não 

abatimento da quantia referente à entrada de R$ 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos reais) e das 11 (onze) parcelas pagas; e, f) a ocorrência de 

danos morais e seu respectivo valor.Deixo de analisar as teses de 

inversão do ônus da prova, eis que tal questão já fora resolvida quando 

do recebimento da exordial. Por conseguinte, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2019 às 13:30 horas, 

sem prejuízo da conciliação das partes, consoante dispõe o artigo 359 do 

NCPC. FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, 

sob pena de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118968 Nr: 682-23.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Julielly da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de pensão por 

morte à requerente JOSILENE FERREIRA DA SILVA, no valor mensal 

correspondente a 100% do salário de benefício do instituidor, a partir do 

requerimento administrativo (03.06.2018). DECLARO, ainda, PRESCRITAS 

as prestações mensais anteriores ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação. Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros 

de mora e correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.Por fim, em melhor 

análise do feito, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do 

NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício. (...) CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL no pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor da causídica da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas 
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vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC 

e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas 

processuais.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à instância superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 31 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129295 Nr: 5370-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusinete Souza de Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

DE AMPARO SOCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA à requerente 

LUSINETE SOUZA DE AMARAL, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, 

nos termos do artigo art. 203, inciso V, da CRFB/88 e art. 20 da Lei n.º 

8.742/1.993, a partir da data do requerimento administrativo (19.09.2013).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103612 Nr: 599-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Bispo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Silva Ferreira - 

OAB:19770/MT, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do art. 487, 

do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, § 3º do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita à 

própria.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

A R Q U I V O ,  c o n f o r m e  d e t e r m i n a d o  n o  a r t .  1 . 0 0 6  d a 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde-MT, 07 de novembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135919 Nr: 8718-54.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Angelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, AFASTO a prejudicial arguida.Assim, não havendo 

nulidades a declarar e nem irregularidades para sanar, DECLARO saneado 

o processo.FIXO como ponto controvertido a comprovação da atividade 

rural em regime de economia familiar do requerente pelo período exigido 

pela legislação vigente, bem como a existência de início de prova 

material.A fim de elucidar as questões controvertidas, DEFIRO a produção 

de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de testemunhas, assim 

como prova DOCUMENTAL, consistente na juntada de novos 

documentos.Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 15h00min.ESTABELEÇO 

o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confissão, consignando-se as advertências legais.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 07 de novembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122476 Nr: 2239-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Klebeilson dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES BERBETTI 

JUNIOR - OAB:84373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos pelo Requerente, mantendo incólume o título impugnado. 

Condeno o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114621 Nr: 4540-96.2016.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Augusto Sagboni Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Maraschin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Rodrigues Rocha - 

OAB:18952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 (...) Destarte, não há que se falar em inépcia da inicial. REJEITO, pois, a 

prefacial.Por fim, torno sem efeito o pedido de indeferimento da tutela de 

urgência, vez que tal questão já foi decidida na Ref. 04.Decido.Deste 

modo, à míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. Ato 

contínuo, DEFIRO a produção de prova testemunhal.FIXO como ponto 

controvertido: a) se o requerente integralizou a sua parte na composição 

dos maquinários; b) se o autor tinha ciência de tinha conhecimento da 

efetiva administração dos negócios por parte do requerido; c) se a 

Empresa Bless Assessoria Contábil foi de fato escolhida pelo autor para 

tratar de negócios contábeis; d) se os maquinários pretendidos na inicial 

devem ser disponibilizados ao requerente; e) se o requerido, na condição 

de sócio ostensivo, deve prestar contas ao autor; e, f) se o requerido já 

prestou contas ao autor.Justifico a não inclusão da apuração de 

“existência ou não de saldo negativo, bem como se o autor quitou os 50% 

que lhe cabia”, pelo fato de tal assunto já se encontrar em discussão nos 

autos do processo de Código n. 113090, em trâmite na 1ª Vara desta 

comarca de Campo Verde/MT. Por corolário, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2019 às 14:30 horas, 

sem prejuízo da conciliação das partes, consoante dispõe o artigo 359 do 
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NCPC.FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, 

sob pena de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144530 Nr: 2471-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvanil Pereira de Souza - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § único e 290, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Não interposto o 

recurso de apelação, INTIME-SE a requerida do trânsito em julgado da 

sentença e, em seguida, arquive-se (§ 3º do art. 331, NCPC). Cumpra-se. 

Campo Verde - MT, 31 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134613 Nr: 8145-16.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

aposentadoria por invalidez ao requerente SAMUEL GAUDENCIO, no valor 

mensal a ser calculado de acordo com a Lei de regência, desde a data da 

cessação do auxílio-doença da ação (18.11.2016), com a imediata 

implantação na folha de pagamento do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106407 Nr: 1333-89.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila Xavier de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ref. 53, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o queme cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114621 Nr: 4540-96.2016.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Augusto Sagboni Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Maraschin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Rodrigues Rocha - 

OAB:18952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligência na zona rural (Autor: FAZENDA DANIELA; 

Réu: ALGODOEIRA PRINCESA), devendo ser emitida Guia de Diligências 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94143 Nr: 2058-15.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez à 

requerente MARIA DAS DORES DOS SANTOS, no valor mensal a ser 

calculado de acordo com a legislação vigente, a partir da data do 

requerimento administrativo (06.05.2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120135 Nr: 1219-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez à 

requerente JOSEFA ANTONIA DA SILVA, no valor mensal a ser calculado 

de acordo com a legislação vigente, a partir da data da cessação indevida 

do benefício (19.10.2016), descontando-se os valores recebidos durante 

o período de auxílio-doença. (...) CONDENO, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários 

advocatícios, em favor da causídica da autora, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (art. 85, §3º, I do NCPC e Súmula 111/STJ), 

ISENTANDO-O do recolhimento das custas processuais.Ponderando que a 

presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste 

modo, findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo à 

Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Campo Verde, 14 de novembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144119 Nr: 2285-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAdO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do laudo psicossocial de 

ref.49, bem como, se oportuno, requeiram o que entender de direito, no 

prazo 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104147 Nr: 745-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104877 Nr: 878-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cristina Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de colher manifestação acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de ref.42, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102490 Nr: 260-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Parizotto & Cia Ltda - Me, Márcio Adriano 

Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, retirar nesta Secretaria, o Termo de Penhora e a Certidão 

para Averbação de Penhora, para a devida averbação no Cartório 

Imobiliário desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143203 Nr: 1850-26.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref. 35. É o que me cumpre

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 316-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Soares Lima - ME, Jairo Soares Lima, Agenor 

Henrique de Lima Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Diante do exposto, por não restarem demonstradas quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios formulados à ref. 26. Por conseguinte, persiste a sentença 

de ref. 22 tal como está lançada.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde/MT, 

17 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113449 Nr: 4077-57.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Ciciliato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química 

e Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte embargante, 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, NCPC. 

PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE 

cópia desta sentença para os autos da execução pertinente (id. 33115). 

Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde-MT, 16 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113495 Nr: 4101-85.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Ventura dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n° 4101-85.2016.811.0051 – 113495.

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

De início, DEFIRO o pedido de inclusão da Lojista Marcia Cristina Silvério no 

polo passivo da presente demanda.

Contudo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso, eis que tal providência pode ser obtida pelo autor 

independente de ordem judicial.

 Por corolário, DETERMINO a intimação do requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos a qualificação da ré Lojista Marcia 

Cristina Silvério.

Aportando-se a adresse da requerida retro mencionada, proceda-se a 
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serventia com a citação da própria e demais providências.

 Lado outro, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte 

autora, VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117529 Nr: 6120-64.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:6651 B, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 (...) Desta forma, DETERMINO a intimação do banco requerido BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos sobre a arguição de falsidade apresentada 

em sede de impugnação à contestação (fls. 123/126).Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, FAÇAM-ME os autos conclusos para 

deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 18 de julho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8156 Nr: 262-72.2004.811.0051

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Henches - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valli Henches, Angelo Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo Loureiro da Silva - 

OAB:3650/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo Loureiro da Silva - 

OAB:3650/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIA LETICIA 

COELHO EICKHOFF, para devolução dos autos nº 262-72.2004.811.0051, 

Protocolo 8156, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154534 Nr: 6281-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON LOPES DE SOUZA, Cpf: 

91336112115, Rg: 10085645, Filiação: Maria Aparecida de Souza e Jose 

Lopes de Souza, data de nascimento: 04/08/1972, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, EDILSON LOPES DE SOUZA, 

acerca das R. Medidas Protetivas de urgências, quais sejam: O Requerido 

se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 

(quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 2. O Requerido deverá 

se abster, ainda, de tentar contato com a Requerente e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 3. A restrição de aproximação vale, ainda, 

para a residência da vítima e seu local de trabalho, a fim de preservar a 

sua integraidade física e psicológica. 4. Suspensão da posse e restrição 

do porte de armas, se existente. 5. INDEFIRO o pedido de afastamento do 

agressor do lar, pois, segundo consta nos autos o casal já está separado 

de fato. Cientificando-o que o não cumprimento de qualquer das restrições 

que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão 

preventiva conforme faculta o art. 20 da Lei 11.340/06. Ainda, poderá 

incorrer nas penas do artigo 24-A da Lei Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a Requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da vítima e seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integraidade 

física e psicológica.4. Suspensão da posse e restrição do porte de armas, 

se existente.5. INDEFIRO o pedido de afastamento do agressor do lar, 

pois, segundo consta nos autos o casal já está separado de 

fato.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia 

Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 

11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora determinadas, 

tomando as medidas legais cabíveis em caso de descumprimento pelo 

Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o 

Requerido desta decisão.Advirta-se ainda o Requerido que o não 

cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá 

acarretar na decretação de sua prisão preventivaconforme faculta o art. 

20 da Lei 11.340/06. Ainda, poderá incorrer nas penas do artigo 24-A da 

Lei Lei 11.340/06.O presente feito independerá do pagamento de custas, 

nos termos do art. 28 da Lei 11.340/06.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

INCLUSIVE NO PLANTÃO JUDICIAL E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO, VALENDO A PRESENTE COMO 

MANDADO.Às providências.Campo Verde/MT, 16 de outubro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 13 de novembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84296 Nr: 3500-50.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteferson Neves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTEFERSON NEVES DE MATOS, Cpf: 

05490882107, Rg: 2595692-2, Filiação: Benedita Neves de Matos e Davi 

Neves de Matos, data de nascimento: 06/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 66-9939-7715. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio ESTEFERSON NEVES DE 

MATOS como incurso no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

D e s p a c h o :  A u t o s  n ° 3 5 0 0 - 5 0 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  ( 8 4 2 9 6 ) A ç ã o 

PenalDespacho.Vistos etc.Considerando que as tentativas anteriores de 

citação do réu restaram infrutíferas, determino, desde já, sua citação por 

edital, nos moldes da legislação penal vigente. Em seguida, decorrido o 

prazo para resposta à acusação, venham-me os autos conclusos para 

eventual aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 16 de agosto de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 09 de novembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127063 Nr: 4320-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilia Conceição Mercado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CECILIA CONCEIÇÃO MERCADO, Cpf: 

03565829141, Filiação: José Cleir Mercado e Maria Conceição da Silva., 

data de nascimento: 22/11/1980, brasileiro(a), natural de Carapó-MS, 

convivente, do lar, Telefone (66) 99671 1975. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio CECILIA CONCEIÇÃO 

MERCADO como incursa no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de 

obstáculo), do Código Penal.

Despacho: Ação PenalDespacho.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas anteriores de citação da ré restaram infrutíferas, determino, 

desde já, sua citação por edital, nos moldes da legislação penal vigente. 

Em seguida, decorrido o prazo para resposta à acusação, venham-me os 

autos conclusos para eventual aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 27 de agosto 

de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 09 de novembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143735 Nr: 2101-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildásio Reis Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILDÁSIO REIS SAMPAIO, Cpf: 

04201354300, Filiação: Jusefa Reis Sampaio e Antônio do Nascimento 

Sampaio, data de nascimento: 06/12/1989, brasileiro(a), natural de Santa 

Luzia do Tide-MA, convivente, operador de máquinas, Telefone (66) 

99684-0891. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio GILDÁSIO REIS SAMPAIO 

como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei 

n.º 11.340/06.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  2 1 0 1 - 4 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(143735)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra GILDÁSIO REIS SAMPAIO, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 

11.340/06.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que deverá constar no 

mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que 

neste último caso o acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o 

Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o 

disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento 

da presente denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 09 de novembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152128 Nr: 5355-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Dias Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DIAS BORGES, Cpf: 

72341904149, Rg: 2.222.391, Filiação: Luizo Aleixo Borges e Maria Dias 

Borges, data de nascimento: 01/07/1985, brasileiro(a), natural de 

Brasilia-DF, solteiro(a), almoxarife, Telefone 66-9623-6113. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio FRANCISCO DIAS BORGES 

como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II 

(concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  5 3 5 5 - 2 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(152128)CriminalDecisão.Vistos etc.Inicialmente, verifica-se que o 

presente feito foi desmembrado dos autos n° 587-56.2018.811.0051 

(140453). Assim, estando o feito em ordem, RATIFICO integralmente os 

termos das decisões já proferidas até o presente momento. No mais, 

diante da não localização do réu FRANCISCO DIAS BORGES, determino a 

sua citação via Edital, nos moldes da legislação vigente.Em seguida, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.Após, retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Às 

providênciasCampo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 09 de novembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153583 Nr: 5933-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca, Julimar Santos 

Cidreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCOS - OAB:19896, 

Geraldo Vieira Simões - OAB:2253/ES, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo 

Requerente JULIMAR SANTOS CIDREIRA. REJEITO os argumentos 

defensivos formulados pelo Requerente JULIMAR SANTOS CIDREIRA, na 

forma acima justificada. Por sua vez, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal. O expediente adotado pela Defesa dos Acusados serve para 

demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 

do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva 

estatal. Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição 

sumária dos Acusados, na forma do referido artigo. Sob a ótica 

processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir qualquer 

dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, então, para 

impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão 

meramente extintiva, sem análise do mérito. Assim, não sendo o caso de 

julgamento antecipado da lide, e inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela Defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito. DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de janeiro de 2019, às 13h30min de Mato Grosso. 

INTIMEM-SE o Representante do Ministério Público, a Defensoria Pública, 

os Acusados e as Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e 

os Advogados, via DJE, observando a necessidade da expedição de 

Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora 

da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. ATENTE-SE, 

a secretaria, para que a expedição das cartas precatórias ocorra de 

forma mais célere possível e que sejam instruídas com as peças 

pertinentes, especialmente diante do grande número de testemunhas 

arroladas, as quais não residem nesta Comarca, DEVENDO CONSTAR 

EXPRESSAMENTE A URGÊNCIA NA SUA DEVOLUÇÃO. CIENTIFIQUE-SE a 

Defesa da expedição das cartas precatórias. REQUISITEM-SE OS RÉUS. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por tratar-se de réus presos. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde /MT, 13 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127636 Nr: 4559-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatyanne Neves Balduino - 

OAB:2732/TO

 Portanto, condeno o Acusado a cumprir a pena privativa de liberdade total 

de 02 (dois) anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto, 

em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e 

de 10 (dez) dias-multa no mínimo legal e 30 (trinta) dias-multa, em 1/3 do 

salário mínimo vigente a época do fato.Atendidos, pelo Acusado, os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente 

em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos para 

entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções 

penais. Obediente ao art. 44, §2º, do CP, condeno o Acusado, ainda, à 

pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado 

freqüente bares, boates ou congêneres.Ressalto que a pena de interdição 

temporária de direitos terá a mesma duração da pena privativa de 

liberdade substituída, conforme determina o artigo 55 do Código 

Penal.Determino que o valor pago a título de fiança seja deduzida da pena 

imposta (p.38).Suspensão condicional da pena: Em face da substituição 

da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, tem-se como 

incabível o benefício do sursis (CP, art. 77, III).Disposições finais:Deixo de 

condenar o Acusado nas custas processuais.Considerando a quantidade 

e qualidade da pena imposta aos acusados, especialmente pelo regime de 

cumprimento e substituição da pena por restritivas de direitos, concedo o 

apelo em liberdade. Da sentença, intime-se o Ministério Público e o 

Acusado, pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o 

que será feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e 

parágrafo único da C.N.G.C./MT. Intime-se o advogado do acusado, via 

DJE.Somente com o trânsito em julgado para todas as partes, lançando-se 

os seus nomes no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.Publique-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95755 Nr: 2642-82.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 Autos n° 2642-82.2015.811.0051 (95755)

Criminal

Sentença.

Vistos etc.

O réu JOSÉ LUIZ DE ANDRADE obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos, em 11 de 

novembro de 2015, ficando o próprio ciente das condições do benefício.

No dia 10.11.2017, expirou o período de prova da suspensão condicional 

do processo, sem que houvesse revogação do referido benefício, 

independente da análise tardia do cumprimento ou não das condições 

impostas.

Certificado nos autos o integral cumprimento das condições impostas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugna pela 

adoção das providencias quanto à prestação social alternativa, e, após, a 

extinção da punibilidade do Acusado, na forma do artigo 89, §5°, da Lei 

9.099/95.

 Decido.

Em análise a certidão de comparecimento, constata-se que o réu cumpriu 

integralmente as condições estabelecidas por este Juízo.

Isto posto, declaro extinta a punibilidade do réu JOSÉ LUIZ DE ANDRADE, 

qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 89, § 5º, da lei 

nº 9.099/95 observando-se o determinado no Ofício Circular nº235/04 – 

CGJ/DJA.

A fiança já foi objeto de análise dos autos.

Não há objetos apreendidos neste feito.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a sentença ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, ao Cartório Distribuidor e demais órgãos, 

sendo observando para tanto o disposto no Oficio Circular n° 234/04, da 

Corregedoria Geral de Justiça e, feitas às anotações de praxe, 

arquive-se.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78228 Nr: 3097-18.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Siqueira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI MOROZ - OAB:6402

 Portanto, CONDENO a Acusada Rosana Siqueira de Santana, a cumprir a 

pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

detenção, e 10 (dez) dias-multa, devendo ser cumprida em regime aberto, 

além da suspensão da habilitação por um prazo de 06 (seis) meses..... 

Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, sendo uma consistente em prestação pecuniária no valor de 02 

(dois) salários mínimos. O valor poderá ser dividido em até 06 (seis) 

parcelas, as quais deverão ser depositadas na agência 3037-6, conta 

corrente 35.194-6, do Banco do Brasil, para que posteriormente sejam 

encaminhados às entidades desta Comarca. Obediente ao art. 44, §2º, do 

CP, condeno a Acusada, ainda, à pena de interdição temporária de 

direitos, a fim de proibir que frequente bares, boates ou 

congêneres.Ressalto que a pena de interdição temporária de direitos terá 

a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, conforme 
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determina o artigo 55 do Código Penal.A Acusada poderá recorrer em 

liberdade, uma vez que os próprios termos de sua sentença condenatória 

não lhe impõe o recolhimento à prisão.Isento a ré do pagamento das 

custas processuais. ....Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de 

execução, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.3.DETERMINO que o valor pago a título de fiança sirva como 

pagamento parcial da pena que lhe foi aplicada, consoante dispõe o art. 

336 do CPP.4.OFICIE-SE ao DETRAN, através do Sistema Jusconvênios, 

comunicando acerca da presente sentença, a fim de proibir de que a Ré 

obtenha a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por um 

período de 06 (seis) meses.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de outubro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 6681-20.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 Autos n° 6681-20.2018.811.0051 (155553)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição das vítimas SINÉSIO DOS SANTOS 

MEDRADO e ROSILENE VIEIRA MEDRADO para realizar-se no dia 22 de 

novembro de 2018, às 16h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se as vítimas.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, diante da proximidade da data da audiência, 

inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-14.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para no prazo legal, se 

manifestar do pagamento juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar do pagamento juntado aos 

autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-87.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALEXANDRE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

SEMP TOSHIBA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Novamente a Reclamada Semp Toshiba vem aos autos 

solicitando a reanalise do seu Recurso Inominado interposto. Entretanto, 

conforme se verifica dos autos tal pedido já foi devidamente julgado na 

Execução de Pré-executividade anteriormente protocolizada sobre a 

mesma pontuação, no ID. 12069332. Assim, nada resta a ser analisado 

por este juízo de piso, devendo ser dado prosseguimento ao cumprimento 

de sentença. Pontua-se, que o Recurso Inominado interposto pela 

Reclamada Estrela, atual Novo Mundo, pontuava as mesmas colocações 

da Semp Toshiba e a Turma Recursal por unanimidade manteve o interior 

teor da sentença prolatada, inclusive não acolhendo nenhuma das 

pontuações da Reclamante Antônia Alexandre de Jesus. Assim, sem 

maiores delongas mantenho a decisão já prolatada aos autos. Dando 

prosseguimento ao feito, determino que as partes Reclamadas sejam 

intimadas para que, no prazo de 15(quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor condenação no Acórdão, devidamente corrigido conforme 

determinado na sentença. Pontua-se, que diante do lapso para a análise 

do pedido da Reclamada Semp Toshiba e ainda, o pedido de suspensão 

solicitado pela Reclamada Estrela, deixo de aplicar a multa de 10%. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Campo Verde, 21 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 1404/2018

 O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES - JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

 Considerando o disposto no Provimento nº 15/2017/CM e 12/2017-CGJ, 

sobre a instalação e funcionamento da Central de Arrecadação e 

Arquivamento nas Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

 Considerando a Portaria nº 043/2017, deste Juízo, que implantou a Central 

de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Canarana – MT, a partir 

de 16/11/2017;

 Considerando a Portaria nº 047/2017, deste Juízo, que designou a 

servidora SILETE MARIA COLOMBO, Técnica Judiciária exercendo a 

função de Gestora Administrativa 3, matrícula 4059, como responsável 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Canarana 

–MT.

 Considerando o Ato nº 970/2018 – CM que concede aposentadoria 

voluntária a servidora SILETE MARIA COLOMBO, Técnica Judiciária 
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exercendo a função de Gestora Administrativa 3, matrícula 4059, a partir 

de 07/11/2018.

 R E S O L V E :

 REVOGAR a partir desta data a Portaria nº 047/2018, deste Juízo.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 21 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 1407/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES - JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

 Considerando o disposto no Provimento nº 15/2017/CM e 12/2017-CGJ, 

sobre a instalação e funcionamento da Central de Arrecadação e 

Arquivamento nas Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

 Considerando a Portaria nº 043/2017, deste Juízo, que implantou a Central 

de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Canarana – MT, partir de 

16/11/2017;

 Considerando A Portaria nº 047/2017, deste Juízo, que designou a 

servidora SILETE MARIA COLOMBO, Técnica Judiciária exercendo a 

função de Gestora Administrativa 3, matrícula 4059, como responsável 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Canarana 

–MT.

 Considerando o Ato nº 970/2018 – CM que concede aposentadoria 

voluntária a servidora SILETE MARIA COLOMBO, Técnica Judiciária 

exercendo a função de Gestora Administrativa 3, matrícula 4059, a partir 

de 07/11/2018.

 Considerando a Portaria nº 1404/2018, que revoga a Portaria 047/2017, 

deste Juízo.

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a partir desta data , a servidora ROSMERI BROCH, Auxiliar 

Judiciária, exercendo a função de Gestora Administrativa 3, matrícula 

8683, como responsável pela Central de Arrecadação e Arquivamento na 

Comarca de Canarana –MT.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 21 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67821 Nr: 2134-03.2018.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA AUGUSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO DA SILVA, MANOEL 

COSTA, Município de Canarana - MT, NECIVAL FERREIRA SANTANA, 

JOSE MARQUES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2134-03.2018.811.0029 código 67821

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA AUGUSTA

PARTE RÉ: FRANCISCO PEDRO DA SILVA e MANOEL COSTA e JOSE 

MARQUES DE SÁ e Município de Canarana - MT e NECIVAL FERREIRA 

SANTANA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 45.181,71

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: SEBASTIANA MARIA AUGUSTA, vem nos termos do 

art. 1.242 do Código Civil, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE 

BEM IMÓVEL URBANO, em face do MUNICIPIO DE CANARANA E NECIVAL 

FERREIRA SANTANA.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 42 (quarenta e dois) da 

Quadra 100B (cem b) do Loteamento Jardim Alvorada, em Canarana-MT; 

Confrontações: Frente com Rua Travessa Sucupira, nº 1064, Frente 

medindo 11,11 metros: Fundos com Lote 49 medindo 11,11 metros; Lado 

Direito com Lote43 medindo 17,25 metros; lado Esquerdo com Lote 41, 

medindo 17,25 metros, cadastrado no Município de Canarana-MT sob o nº 

1856, inscrito sobre a Matrícula nº 1.924.

DESPACHO: Vistos, etc. Recebo a inicial. Considerando a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se 

o disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil. Após, CITE-SE 

a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o 

artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização 

da audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição 

amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. No mais, 

CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se 

casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a advertência 

grafada no artigo 344 do CPC. CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de 

trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros 

interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, do CPC. 

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação. Por fim, vista 

dos autos ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 9 de julho de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65551 Nr: 503-24.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE CASADO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 503-24.2018.811.0029 código 65551

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A

PARTE REQUERIDA: MAIKE CASADO LEMES
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INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Maike Casado Lemes, Cpf: 04631337141, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: em lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 20.770,36

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada 

pelo J. SAFRA S.A em face de MAIKE CASADO LEMES, ambos 

qualificados nos autos. Os autos revelam que as partes formularam um 

contrato de Alienação Fiduciária, tendo o contratante, ora requerido, dado 

em garantia um veículo Volkswagen, Gol 1.6 Rallye, 2011, cor preta, Placa 

NPK 3945, Chassi: 9BWAB05U9BP109342. Recebida a inicial, foi deferida 

a liminar e expedido mandado de busca e apreensão. Realizada a 

diligência pelo oficial de justiça, restou o ato frutífero, tendo sido procedida 

a busca, apreensão e depósito do veículo objeto da lide, bem como 

efetivada a citação do requerido para, quitar a dívida e/ou contestar a 

inicial.Entrementes, verifica-se que decorreu o prazo legal sem qualquer 

manifestação do devedor.Vieram os autos conclusos.É O SUCINTO 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento antecipado do 

mérito quando desnecessária a produção de outras provas. Verifica-se tal 

situação nos presentes autos, razão pela qual passa-se ao julgamento 

antecipado da lide. As partes celebraram contrato, contraindo o réu no 

bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de paga-lo à credora. 

Contudo, no curso das prestações requerido deixou de cumprir suas 

obrigações contratuais e, mediante a notificação extrajudicial enviada pela 

credora, o devedor quedou-se inerte, constituindo assim a mora. 

Devidamente citado para responder a ação no prazo legal, o requerido 

novamente nada manifestou, não contestando a ação, tampouco 

efetuando o pagamento da dívida junto à instituição credora. Ademais, 

atendendo-se a petição inicial os requisitos enumerados na legislação 

pertinente, além de ficar devidamente comprovado o inadimplemento e a 

constituição em mora da parte ré, a procedência do pleito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil. P.R.I.C.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 10 de agosto de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68762 Nr: 2830-39.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SOUSA TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Andre da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada a data de 17/12/2018, às 13:00 

horas, a ser realizada na Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28834 Nr: 339-69.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ABILIO GROMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às fls. 161/162, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40550 Nr: 1820-67.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pazze Schmidt, Solange Pazze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Guilherme A. B Milagres - OAB:, Rafael R. Soares - OAB:15.559 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença pelos 

fundamentos ora apresentados.

 Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela à fl. 220, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Defiro o pedido de separação dos honorários, conforme requerido às fls. 

224/225.

 Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

DETERMINO a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45133 Nr: 1308-16.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Ferreira dos Santos, PAULO APOCIANO 

CRUZ, Pedro Osório Oliveira dos Santos, RUBIAMAR DA SILVA DICKEL, 

REALDA MARIA CALVI, SANDRA REGINA WOJAHN FACIONI, Suely Dias 

Rosa, Susani Ani Geib, SEBASTIÃO PEREIRA LIMA, SHEILA CRISTINA 

PASQUALOTTI, SONIA THERESINHA EBERHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Vistos.

 Analiso a impugnação à execução de fls. 482/495.

 INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, bastando 

os cálculos apresentados pelos exequentes (fls. 373/477), os quais, 
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desde já, HOMOLOGO para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

A análise de eventual incorporação está preclusa, pois o momento para 

discussão da matéria seria no processo de conhecimento.

Quanto ao pedido de dedução de percentual referente à Previdência 

Social, constata-se que este não se encontra previsto em acórdão, motivo 

pelo qual não deve ser discutido em fase de cumprimento de sentença.

 Certificada a preclusão, expeçam-se os competentes precatórios/RPVs 

aos autores, nos termos do cálculo apresentado à fl. 624, observando as 

formalidades de praxe, conforme previsão do art. 535, §3º, incisos I e II, 

do CPC.

 Sendo confirmada a disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia em favor dos credores.

Com a expedição, intime-se a parte autora, por Dje, para levantamento do 

alvará em secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, conclusos os autos para deliberações necessárias, 

inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57335 Nr: 2614-49.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Franceschet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO a habilitação formulada às fls. 90/94, devendo à secretaria 

fazer as anotações devidas, inclusive, na contracapa dos autos. Declaro 

Jorceli Franceschet, sucessor processual da falecida Beatriz Franceschet 

na presente ação previdenciária.Presentes os pressupostos, DEFIRO ao 

autor os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções 

previstas na Lei n.º 1.060/50. Poderá, entretanto, este juízo, revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado.No mais, intime-se o 

habilitado para manifestar-se no prosseguimento do feito, no prazo de 

quinze dias.Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13876 Nr: 1790-42.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação de sucessores formulado em ação 

previdenciária.

 Houve a juntada da certidão de óbito do requerente à fl. 123 e 129, bem 

como, de documentos que comprovam o vínculo familiar dos requerentes.

Instado a manifestar-se, o Instituto Nacional do Seguro Social quedou-se 

inerte.

É o relatório. Fundamento.

De proêmio, anoto que o art. 112 da Lei 8.213/91, que preleciona:

Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos 

seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos 

seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento.

Neste sentido eis o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIA SOCIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. 1.Os valores não 

recebidos em vida pelo segurado devem ser pagos à pessoa habilitada à 

pensão por morte e, somente na falta dessa, ao conjunto de sucessores 

(art. 112 da Lei n.º 8.213/91).2. É a ora agravada a única habilitada à 

pensão por morte, sendo dessa forma, a única habilitada a suceder o 

autor processualmente no presente feito.3. Negado provimento ao agravo 

interno. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima 

indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

interno, na forma do voto da Relatora.Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 

2008 (data do julgamento)”.(agravo, Relatora Desembargadora Federal 

LILIANE RORIZ, tribunal regional federal- 2ª região, julgado em 20 de 

fevereiro de 2008).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE – 

HABILITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8213/91. I – “O valor 

não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes 

habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na 

forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento”(artigo 

112 da Lei n.º 8.213/91). II – Apelação provida. (Tribunal Regional Federal 

– Segunda Turma Especializada – AC – Apelação Cível – 326711, 

Processo 1988.51.01.016089-5/RJ, DJU 06.02.2006, p. 249, Rel. Juíza 

Sandra Chalu Barbosa).

Dispositivo.

 Ante o exposto, comprovado nos autos o vínculo familiar dos 

requerentes, e sendo este herdeiro da falecida, HOMOLOGO a habilitação 

formulada às fls. 127/128, devendo à secretaria fazer as anotações 

devidas, inclusive, na contracapa dos autos.

 No mais, intimem-se os habilitados, por Dje, para atualização do cálculo.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000061-75.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000061-75.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: EDSON ROCHA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 12 de novembro 

de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-04.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca da impugnação constante no Id. 16570817, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 21 de novembro de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO NERES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca da certidão constante no Id. 16512646, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 21 de novembro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000046-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000046-72.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: EDSON ROCHA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Vista dos autos à parte autora 

para que se manifeste. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 12 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000312-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TAREFA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000312-59.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BENSI 

EXECUTADO: FORCA TAREFA CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos, etc. 

Cite-se o executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% e da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, § 1, 831 e 835, todos do NCPC). Não efetuado o pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o executado de 

imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do artigo 

523 e artigo 524, VII, ambos do NCPC. Do auto de penhora e de avaliação 

será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado 

(NCPC, art. 513, § 2º), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, §.1º, 

NCPC). Intime-se. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 12 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIENE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Relego a apreciação da justiça gratuita à turma recursal. Canarana, 12 de 

novembro de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do 

Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - 

Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO RENE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Relego a apreciação da justiça gratuita à turma recursal. Canarana, 12 de 

novembro de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do 

Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - 

Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000726-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, intimo a parte autora acerca da expedição do 

termo de guarda, nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001043-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FIDELIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a informação do médico perito 

nomeado, Dr. João Leopoldo Baçan, impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes acerca da data da perícia médica, designada para o dia 

25/01/2019, a partir das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BATISTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a informação do médico perito 

nomeado, Dr. João Leopoldo Baçan, impulsiono os autos a fim de intimar 

as partes acerca da data da perícia médica, designada para o dia 

25/01/2019, a partir das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20999 Nr: 1618-47.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Bispo Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 143, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64960 Nr: 933-30.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Oliveira, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 125/126, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30041 Nr: 253-21.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Benedita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 170/171, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30046 Nr: 258-43.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrepina Neves de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 128/129, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68443 Nr: 3516-85.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização movida por TATIANA DE SOUZA em face 

de ROBERTO SANTOS FRANÇA.

 À ref. 59, a parte autora pleiteou pela desistência da ação.

O requerido, apesar de citado, quedou-se inerte.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 SEM CUSTAS.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102178 Nr: 585-70.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CSF, Atacadão Distribuição Comercio 

e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada 

pela requerida ATACADÃO S/A, já que, conquanto o lançamento das 

faturas contestadas tenha sido levada a feito pelo BANCO CSF S/A, é 

certo que foram contratadas perante a primeira demandada, de modo que 

as referidas faturas apresentam logomarca da requerida, sendo, portanto, 

corresponsável pela prestação do serviço de crédito. Assim, inexistindo 

outras questões preliminares, dou o feito por saneado.

 II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Constata-se pelos documentos juntados às fls. 236/240 e 251/252, que 

os valores referentes às parcelas contestadas continuam a ser 

descontados da fatura do cartão de crédito, em detrimento da liminar 

deferida por este juízo, em 15.2.2018. Dessa forma, intimem-se os 
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requeridos para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam o 

cumprimento da medida liminar, suspendendo a cobrança dos valores 

referentes à “parcela pronta” sob pena da incidência de multa diária, a 

qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, o 

que faço com fundamento no art. 357, ‘caput’, do CPC, limitado a R$ 

50.000,00.

V. Fixo como pontos controvertidos: a regularidade das parcelas 

contestadas e a presença dos elementos qualificadores do dano moral.

 VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99517 Nr: 5564-12.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROBERT KURCHINSKI, Alessandra Cristina 

Gonçalves Kurchinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por Alessandra Cristina Gonçalves Kurchinski e Franklin Robert Kurchinski 

em face do Banco do Brasil S.A.

A justiça gratuita foi indeferida e intimada a autora para recolher as custas 

(fl. 145).

Intimada, os autores pugnaram pela desistência (fls. 151-152).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais, haja vista que seu 

pedido foi indeferido (fl. 145), devendo-se proceder conforme preconiza a 

CNGC em caso de não pagamento.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87013 Nr: 4173-56.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARDOSO MANHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA BEATRIZ FADEL - 

OAB:93720/RJ, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de execução fiscal em face do executado.

 Devidamente citado, deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Intimado, o exequente pugnou pela penhora online nas contas do devedor.

O pedido foi deferido e a penhora efetivada, conforme memória de cálculo 

juntada no pedido.

A penhora foi positiva, o executado concordou com o levantamento dos 

valores, pugnando pela extinção pelo pagamento e o exequente, 

manifestou pelo levantamento dos valores bloqueados.

É o relato.

Decido.

O pedido de atualização dos valores foi consumado pelo fenômeno 

chamado preclusão, haja vista que no momento oportuno (do pedido de 

penhora online), não juntou a memória de cálculo atualizada, ônus que lhe 

incumbia, portanto, conforme extrato do bloqueio, a penhora online 

satisfez a dívida exequenda, e assim, o pedido de atualização é precluso.

Sustento que, após a realização da penhora ‘on line’, requereu o 

exequente o levantamento dos valores constritos, tendo postulado prazo 

para que tomasse providências necessárias para atualização dos valores 

da condenação.

 No entanto, verifica-se que o crédito em questão já se encontra satisfeito, 

já que, há muito, fora realizada penhora ‘on line’, nos valores requeridos 

pela exequente.

 Registro, nesse sentido, que após o bloqueio judicial – o qual, repito, 

deu-se na integralidade do crédito, cujo valor era atualizado na data de 

sua postulação – não há que se falar na incidência dos efeitos da mora, a 

qual restou elidida naquele momento.

Realizada a penhora, passa a incidir sobre o valor depositado, tão 

somente a remuneração referente aos depósitos judiciais, nos termos da 

legislação vigente, cuja responsabilidade é da instituição depositária e não 

mais da parte executada, nos termos do que prevê o art. 337 do Código 

Civil.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

 “AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO 

AOS ARTS. 471 E 473 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 

DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - 

RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO - MULA DO ART. 475-J DO 

CPC - FUNDAMENTO INATACADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. (...) 3. - O entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça é de que, efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa 

a responsabilidade do devedor sobre os encargos da quantia depositada, 

eis que tal responsabilidade passa a ser do banco depositário. (...) 6.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1236431/RJ, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 08/11/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. VALORES 

DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL REMUNERADA. SILÊNCIO DO 

CREDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A partir do 

instante em que efetuado o depósito judicial do valor devido - no caso dos 

autos realizado por meio de bloqueio da quantia executada, por 

determinação judicial -, cessa a incidência de correção monetária e juros, 

uma vez que os valores são depositados em conta judicial remunerada 

que mantém atualizado o quantum devido, nos termos da legislação de 

regência. 2. Silêncio do credor, no tocante à intimação do valor bloqueado 

e depositado em conta judicial remunerada, que não pode beneficiá-lo, sob 

pena de tumulto processual. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ/RS, Quarta 

Câmara Cível, Apelação Cível nº 70063941165, Relator Eduardo Uhlein, 

Julgado em 29/04/2015)

Portanto, verifica-se que levantados os valores penhorados nos autos, 

satisfeita está a execução, impondo-se a sua extinção.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, com fulcro no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do débito.

Expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados em favor do 

exequente, na conta indicada.

Sem custas e honorários, uma vez que a presente execução não foi 

embargada.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8718 Nr: 1371-42.2003.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hercules Spirandelli, Zenilda Simeão Spirandeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Renato Ferreira Zanini, Vilma Ferreira 

Zanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Donega Verri - 

OAB:28.981, Diogo faria bueno - OAB:50952, Oduwaldo de Souza 

Calixto - OAB:11849-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mattiuzo Júnior - 

OAB:4383/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848-B, José 

Wilzen Macota - OAB:7481/MT, Syrham Maria de Arruda Reidel 
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Fonseca - OAB:12.236-E

 Logo, ao que consta do voto do eminente Desembargador Relator, foi 

rescindido e consequentemente julgado desprovido o acórdão proferido 

na Apelação n° 110.846/2010 (fls. 1824/1842), que, por sua vez, havia 

reformado a sentença proferida em primeira instância (fls. 1681/1686), 

para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente 

demanda.Todavia, não há informação de que a demanda rescisória tenha 

transitado em julgado, o que torna prejudicado o pedido de seu 

cumprimento, tal qual formulado pelos autores, às fls. 2196/2197. Assim, 

ao tempo em que indefiro o pedido de imissão na posse (fls. 2196/2197), 

determino que se aguarde, em arquivo provisório, o trânsito em julgado da 

ação rescisória correspondente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69472 Nr: 169-10.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronail de Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ronail de Souza e 

Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro.

Requer a parte autora o levantamento dos valores depositados pelo 

requerido, mediante alvará.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a parte demandada efetuou o 

pagamento dos valores referentes à condenação, os quais já foram 

devidamente pagos.

 DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente feito, conforme o disposto no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores, conforme requerido.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31802 Nr: 1213-74.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 Vistos, etc. I. Homologo a substituição das testemunhas, bem como 

redesgino o ato para ouvir a testemunha Luis Carlos no dia 27 de 

novembro de 2018, às 13h45min, devendo o requerido providenciar a 

intimação de sua testemunha na forma legal, sob pena de preclusão. II. 

Defiro prazo de 15 dias para a juntada de substabelecimento. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91415 Nr: 1707-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS ANJOS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios S/A, contra Reinaldo dos Anjos Silva ME, 

pelos motivos narrados na inicial.

A liminar foi deferida (ref. 4).

No dia 7/11/2018 a parte autora requereu a extinção do feito, pela perda 

superveniente do objeto da ação, pois a requerida realizou o pagamento 

do débito, pugnando pela baixa na restrição, bem como a devolução do 

mandado de busca e apreensão.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o que dispensa a necessidade de aquiescência quanto à 

desistência formulada pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015), diante 

da superveniente perda do objeto.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Por conseguinte, revogo a liminar deferida, procedendo-se à retirada da 

restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD e recolha-se eventual 

mandado de busca.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68622 Nr: 3620-77.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezarina Fernades Prins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. Ref. 88, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70231 Nr: 489-60.2015.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Planalto da 

Serra - MT, Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de 

Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 

Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O, Luana Magali Sawitzki - OAB:OAB/MT 

21.528

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 64, §1° do CPC, aplicado por 
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analogia, c/c art. 114, III da Constituição Federal declaro a incompetência 

absoluta deste Juízo e a declino, “ex officio”, para a Justiça do Trabalho 

da 23ª Região. Intimem-se.Preclusa a decisão, encaminhe-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74030 Nr: 1930-76.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do fato de já ter transcorrido o prazo de suspensão requerido, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, requerendo o que 

entender de direito.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

 Restando silente, o feito será extinto.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000939-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO JOSE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FREITAS MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000939-78.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenham 

condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, não há no 

feito elementos suficientes e que permitam aferir, com fidedignidade, se 

merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. Desse modo, deve ser 

oportunizada ao requerente, a possibilidade de demonstrar, 

satisfatoriamente, a sua hipossuficiência. Conclusão. Diante do exposto: I. 

Com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, determino que a parte requerente 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que poderá ser feito, por 

exemplo, com a juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia 

de extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses. II. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado. III. Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40992 Nr: 2519-10.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariste Candida Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, em desfavor de ARISTIDE CANDIDA FERREIRA-ME, pelos 

motivos delineados na inicial.

Realizada citação do executado, foi deferido o pedido de penhora on-line, 

restando efetivado à fl. 28.

Após, a parte executada acostou ao feito exceção de pré-executividade 

visando desconstituir penhora on-line concretizada.

Posteriormente, a parte exequente manifestou-se, requerendo a extinção 

do feito com fundamento na quitação total do débito que ensejou a 

presente ação.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que antes mesmo de apreciar a 

exceção de pré-executividade, a exequente pugnou pela extinção do feito 

em face da quitação, razão pela qual deve ser desconstituída a penhora 

efetivada.

Assim sendo, resta evidente a perda superveniente de objeto em relação 

à exceção de pré-executividade.

Dispositivo.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do CPC/2015.

Proceda-se o necessário para restituição do valor bloqueado ao 

executado, que deverá indicar conta para depósito e CPF do titular.

Diligencie-se no sentido de proceder a baixa de eventuais penhoras e/ou 

restrições existentes nos autos.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41142 Nr: 2919-24.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Avelino Ribeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, em desfavor de JOSÉ AVELINO RIBEIRO JÚNIOR, pelos 

motivos delineados na inicial.

À fl. 30/34, a parte exequente informou o cumprimento da obrigação pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38981 Nr: 1454-77.2011.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JSF, JSdS, JSdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 
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gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78950 Nr: 725-75.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória movida por SIDNEY OLIVEIRA LIMA em face 

do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, ambos qualificados na 

inicial.

Alega o autor ter adquirido um área de 4 (quatro) hectares oriunda de uma 

área maior de 25 (vinte e cinco) hectares, cuja carta de aforamento foi 

expedida em 19.5.1969, em nome de Francisco Teotônio de Campos.

Sustenta que em virtude de uma ação civil pública movida pelo Ministério 

Público Estadual, as cartas de aforamento foram declaradas nulas.

Ao final, requereu a declaração de legalidade ou ilegalidade na expedição 

da carta de aforamento.

Citado e, posteriormente instado a se manifestar, o requerido apresentou 

Decreto nº 021/2017, anulando a carta de aforamento expedida em favor 

de Francisco Teotônio de Campos.

Intimado, o Ministério Público pugnou pela declaração de nulidade da 

mencionada carta.

 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o cerne da demanda, consiste na 

declaração de legalidade ou ilegalidade de uma carta de aforamento 

expedida em 19.5.1969.

Ademais, verifica-se que no dia 20.6.2017, o requerido apresentou 

Decreto nº 021/2017, anulando a carta de aforamento expedida em favor 

de Francisco Teotônio de Campos.

Assim sendo, não mais persiste utilidade ou interesse jurídico do 

provimento jurisdicional requestado, uma vez que o fim perseguido perdeu 

seu objeto.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas quitadas.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 107,69 (cento e sete reais e sessenta e nove centavos), 

valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §§2º e 10, 

CPC.

Intimem-se.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 1483-35.2008.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Lara de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888

 Vistos, etc.

 I. Considerando o pedido para retirada da tornozeleira eletrônica, com a 

concordância do Ministério Público, defiro o pedido, a qual deverá ser 

retirada na cadeia públical local com a apresentação do referido réu.

II. Concedo prazo de 10 (dez) dias ao Ministério Público para juntada de 

novo endereço das testemunhas.

III. Com o endereço atualizado, proceda a intimação das referidas 

testemunhas, designando nova data de audiência de Instrução e 

Julgamento.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20751 Nr: 1377-73.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bruno Borges Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plinio José de Siqueira Neto 

- OAB:10.405, Sebastião Jesuíno de Oliveira - OAB:8137

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ANTONIO BRUNO BORGES FILHO 

pelos motivos narrados na inicial.

À(s) fl(s). 59, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, e requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35487 Nr: 1406-55.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sabina de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Maria Sabina de 

França em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 190/191), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 165/169, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32431 Nr: 1819-05.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra José Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35246 Nr: 1131-09.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fortunata Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Klasner - OAB:16142

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse no prosseguimento do feito ou 

adotar medidas para encaminhamento do processo, tendo em vista o 

retono da 2.ª instância,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 3009-03.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Francisca Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os atuais advogados da parte requerida, 

pela imprensa, da sentença de f. 22, cuja parte dispositiva segue 

transcrita: "...Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl(s). 19, 

que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito. Sem custas e honorários. Em sendo o caso, proceda-se a baixa 

de eventuais penhora(s) e/ou restrição(ões) existentes nos autos. 

Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Em 

seguida, arquivem-se os autos. Cumpra-se...".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38195 Nr: 619-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os atuais advogados da parte requerida, 

pela imprensa, da sentença de f. 138, cuja parte dispositiva segue 

transcrita: "...Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente 

cumprida pela parte executada às fls. 130 e 132, JULGO EXTINTA a(s) 

execução(ões) de fls. 102/104, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015. Expeçam-se alvarás para levantamento das quantias 

disponíveis, procedendo para tanto, a transferência dos valores conforme 

o requerido pela causídica à fl. 134. Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 

4ª Ed. Publiquem-se e intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67440 Nr: 2853-39.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 112128 Nr: 4966-24.2018.811.0024

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TKdSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tratando-se de criança/adolescente, deve se observar o Princípio do 

Melhor Interesse da Criança, assim, entendo por bem, postergar análise do 

pedido para após realização de estudo psicossocial.

II. Desta feita DETERMINO o estudo psicossocial da genitora pela equipe 

multidisciplinar da Comarca Tangará da Serra/MT, pelo período de 30 

(trinta) dias, devendo, ao final, ser juntado aos autos o relatório detalhado 

de suas condições físicas e psicológicas.

III. Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Tangará da Serra/MT, a 

fim de realizar estudo psicossocial da genitora Tatiane Kelle da Silva.

IV. Com retorno da missiva, vistas ao MP para manifestação, no prazo de 

5 (cinco) dias.

V. Após, venham os autos conclusos.

 VI. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98227 Nr: 4998-63.2017.811.0024

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marlene da Mata Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora, Marlene da Mata Silva, no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte dias), 

em razão do nascimento de seu filho Leonardo Silva Bizarello, desde a 

data de entrada do pedido administrativo em 22.9.2017 (anexo à inicial).Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 
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Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Publicada em 

audiência. Registre-se. Os presentes saem intimados.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado 

e não havendo pedido execução no prazo de 15 dias, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 2532-33.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NOdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Analisando os autos, verifica-se que há divergência em relação aos 

valores pagos pelo executado e recebidos pela parte requerente.

II. Desse modo e, diante da manifestação do Ministério Público, INTIME-SE o 

executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar se já pagou os 

débitos ou justificar o não pagamento, caso não tenha o feito.

 Igualmente, INTIME-SE a exequente, por intermédio da Defensoria Pública, 

para esclarecer acerca do pagamento, bem como, em sendo o caso, 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito.

III. O silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43931 Nr: 662-89.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Britzius - 

OAB:OAB/MT nº 19138

 Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do FLÁVIO DALTRO FILHO, pelos motivos narrados na inicial.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 87/115.

Às fls. 159/160, o autor apresentou a réplica.

Posteriormente, as partes postularam pela homologação do acordo 

realizado, com a consequente extinção do feito (fls. 187/188).

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

postularam pela sua homologação e consequente extinção do feito.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o 

presente processo, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem honorários.

Custas processuais dispensadas, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC, 

uma vez que a transação ocorreu antes da sentença.

 Publique-se. Intimem-se.

 Intime-se PESSOALMENTE (MANDADO) o requerido, do teor da sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38544 Nr: 992-23.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO RODRIGUES FERREIRA, Cpf: 

65491963100, Rg: 971.924, Filiação: Maria Procópia Martins Ferreira e 

Henrique Rodrigues Ferreira, data de nascimento: 24/12/1969, 

brasileiro(a), convivente, produtor rural. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/02/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANTONIO 

RODRIGUES FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de NÃO VACINAÇÃO DE ANIMAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2011604/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/08/2005

 - Valor Total: R$ 2.559,53 - Valor Atualizado: R$ 2.559,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por 

edital.II. Desta feita, visando garantir a efetividade dos atos judiciais, 

proceda-se a busca de endereço do executado por meio do sistema 

Bacenjud.III. Havendo informação de endereço diverso daquele 

consignado nos autos, desde já determino que seja tentada a sua 

citação.Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por 

edital.Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com fulcro no 

art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada 

para apresentação de defesa em favor da parte executada.Apresentada 

a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. IV. Decorridos os prazos, tragam 

os autos conclusos.V. Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 03 de outubro de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55160 Nr: 3025-49.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar T Mitsutake ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMAR T MITSUTAKE ME, CNPJ: 

02358022000153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ADEMAR 

T MITSUTAKE ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE ROCOLHIMENTO -ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20123375/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2008

 - Valor Total: R$ 5.819,96 - Valor Atualizado: R$ 5.819,96 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por 

edital.II. Desta feita, visando garantir a efetividade dos atos judiciais, 

proceda-se a busca de endereço da executada por meio do sistema 

Bacenjud.III. Havendo informação de endereço diverso daquele 

consignado nos autos, desde já determino que seja tentada a sua 

citação.Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por 

edital.Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com fulcro no 

art. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada 

para apresentação de defesa em favor da parte executada.Apresentada 

a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. V. Decorridos os prazos, tragam 

os autos conclusos.IV. Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 03 de outubro de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 1168-55.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI CORREA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando a forte chuva desta data, razão assiste a parte 

requerente, na medida em que o transporte até esta Comarca fica 

sobejamente prejudicado.

II. Em razão do exposto, redesigno a presente para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 13h30min, intimando-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 1402-08.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristé Candida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., Alaerte Luiz de Freitas, José Romildo de Freitas, José 

Sinibaldo de Freitas, EVA MARIA DE FREITAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para o fim de 

RECONHECER a união estável de Aristé Candida Ferreira e José Dultra 

Freitas e, CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à 

concessão e ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por 

morte para dependente de segurado especial ao(a) autor(a) Aristé 

Candida Ferreira, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono 

anual (13º salário), desde a data de entrada do pedido administrativo em 

21.1.2014.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores 

devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e 

juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos 

do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta 

sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da parte autora. 

Para tanto, deverá ser expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ 

de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, 

Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 531-07.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de CONDENAR o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial ao(a) autor(a) Antônia da Silva, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), desde a data de 

entrada do pedido administrativo em 14.8.2017.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84449 Nr: 3112-63.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naulina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o INSS 

a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde o dia posterior à 

cessação (10.5.2016), com início de pagamento na mesma data, ou seja, 

DIP em 10.5.2016, mantendo-o pelo prazo de quatro meses contados da 

sentença (DCB 14.3.2018). Caberá à parte autora, no período de 30 

(trinta) dias antes de expirado esse prazo, ou seja, a partir de 14.2.2018, 

procurar a agência do INSS, com cópia da presente sentença, a fim de 

agendar perícia médica para avaliar sua capacidade laborativa, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 519 de 989



objetivando o prosseguimento ou a cessação do benefício. Caso haja 

pedido de prorrogação no prazo indicado, o INSS não poderá cessar o 

benefício antes da perícia administrativa.O INSS deverá adotar as 

providências para agendar e submeter a parte autora à nova perícia 

médica administrativa para fins de avaliação de sua capacidade 

laborativa;Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os 

valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção 

monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual 

de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela 

Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, 

ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104969 Nr: 1897-81.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Jonas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas, volvam-me os autos conclusos para 

prolação da sentença, cujo teor as partes serão intimadas.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103366 Nr: 1187-61.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento 

do benefício de salário maternidade a autora, Fabiana Da Cruz Silva, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte 

dias), em razão do nascimento de seu filho Nicolas Aparecido da Cruz 

Gaudêncio, desde a data de entrada do pedido administrativo em 

27.10.2017 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os 

valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção 

monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual 

de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela 

Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, 

ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo 

de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei 

n° 8.620/93. Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem 

intimados.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido execução no 

prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 109567 Nr: 3802-24.2018.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOZEANE DE COL DIACHEKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de incidente de restituição de coisas apreendidas movido por 

Jozeane de Col Diacheke.

Alega a requerente que é proprietária da motocicleta HONDA/XRE 300, 

ano/modelo 2017, de cor PRETA, placa QBY-2001, RENAVAN nº 

01111427833.

Afirma que o bem apreendido estava em posse de EURÉLIO 

EVANGELISTA MENDES, quando da sua prisão pela suposta prática do 

crime tipificado no art. 33, da Lei de drogas (Processo 

415-98.2018.811.0024, código – 101860).

Para provar o alegado, a requerente juntou comprovante de sua 

propriedade da referida motocicleta.

Com vistas dos autos, a digna representante do Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pedido de restituição do bem apreendido.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a requerente demonstrou, através 

dos documentos juntados, que o bem apreendido é de sua propriedade.

Constata-se ainda, que o bem apreendido não interessa ao processo 

(autos cód. 101860).

Assim descreve o artigo 120, “caput”, do Código de Processo Penal:

Art.120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termos nos autos, desde que não 

exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

 Dispositivo.

Diante ao exposto, não restando dúvidas quanto ao direito da requerente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição de coisa apreendida, 

devendo ser entregue a requerente JOZEANE DE COL DIACHEKE a 

motocicleta HONDA/XRE 300, ano/modelo 2017, cor PRETA, placa 

QBY-2001, RENAVAN nº 01111427833.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Publico.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84131 Nr: 2991-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vanderlei de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 I. Ante o Exposto, com a conversão da pena em prestação pecuniária, 

conforme executivo às fls. 2 e 3 destes autos, informo ao reeducando 

JOSÉ VANDERLEI DE ABREU, que deverá realizar o pagamento de 2 (dois) 

salários mínimos, no importe de R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), 

parcelados em 10 (dez) vezes, no valor de R$ 190,80 (cento e noventa 

reais e oitenta centavos), em favor do Conselho da Comunidade, conta: 

672-6, agência: 0598-3, Banco Bradesco S/A, CNPJ: 20.846.338/0001-76, 

cujo primeiro depósito deverá ser realizado no 12.12.2018, devendo o 

referido comprovante ser acostado neste processo.

II. Por outro lado, conforme pena imposta ao reeducando, resta o 

pagamento de 30 (trinta) dias multas, cujo comprovante do depósito 

deverá ser retirado na Escrivania da 2º Vara.

III. Decorrido os aludidos prazos, relativos aos pagamentos da prestação 

pecuniária e da multa, volvam-me os autos conclusos.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 3565-29.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Jesus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 520 de 989



I. Considerando a ausência das testemunhas, concedo o prazo de 10 

(dez) dias ao Ministério Público para apresentar os respectivos endereços 

onde poderão ser intimados.

II. Decorrido o prazo, dê-se vistas dos autos, também por 10 (dez) dias, a 

parte requerida para apresentar os endereços das testemunhas de 

defesa.

III. Cumpra-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43816 Nr: 477-51.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO DIAS, Cpf: 48584088920, Rg: 

3600675-7, Filiação: José Manoel Dias Filho e Francisca Morilha Barbeiro, 

data de nascimento: 22/02/1963, brasileiro(a), natural de Sertanópolis-PR, 

casado(a), agropecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: cópia anexa

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de setembro de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001049-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES MULTIMARCAS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001049-77.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Trata-se embargos de terceiro com pedido de tutela de 

urgência, movidos por Gomes Multimarcas e Locação de Veículos Eireli em 

face de Luciana Borges de Figueiredo. O embargante alega ter vendido ao 

Sr. Aryson Augusto Adriano Albernaz, no dia 23.8.2018, um veículo Gol, 

recebendo como parte do pagamento uma motocicleta HONDA XRE 300, 

2017/2018, PLACA QCS4 211, RENAVAM01141957 610. Sustenta que em 

virtude de não comercializar esse tipo de mercadoria, terceiriza a venda 

de motocicletas para o Sr. Claudio Bezerra da Silva e, por esse motivo, 

solicitou ao Sr. Aryson que outorgasse procuração ao Sr. Cláudio para 

que efetuasse as transações junto ao DETRAN. Aduz que quando da 

realização do negócio, o veículo não tinha nenhuma restrição, possuindo 

desde então, a posse da motocicleta. Pondera que no mês de outubro o 

Sr. Cláudio conseguiu comprador para a motocicleta e que ao consultar o 

site do DETRAN, tomou conhecimento do impedimento para transferência 

d o  m e n c i o n a d o  v e í c u l o ,  o r i u n d o  d o  p r o c e s s o  n º 

1000789-97.2018.8.11.0024- 2ª Vara Cível desta Comarca. Defende estar 

caracterizada a violação de seu direito de propriedade e, ao final 

requereu: “Seja deferida a LIMINAR pretendida, com imediato 

cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD 

nos dados da motocicleta HONDA XRE 300, 2017/2018, PLACA QCS 4211, 

RENAVAM 01141957610, nos termos e fundamento apresentados, como 

medida como medida que garanta o resultado útil do processo, caso 

entenda necessário seja designada audiência de justificação prévia (art. 

300, § 2º do CPC)”; (sic.). É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 

300 do CPC, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste contexto, a 

despeito dos argumentos veiculados pelo embargante, nesta seara de 

cognição não exauriente, não se vislumbra suficientemente demonstrado o 

requisito referente ao perigo de dano, conforme se verá. Da análise dos 

autos, percebe-se que o requerente defende estar impossibilitado de 

realizar a venda da motocicleta, em decorrência da restrição judicial. Neste 

particular, apesar de ter o embargante afirmado que conseguiu um 

comprador para a motocicleta, não há nos autos qualquer comprovação 

de tal fato. Deste modo, não vislumbro, ao menos por ora, o perigo do 

dano, pois o embargante está de posse da aludida motocicleta desde 

23.8.2018, este fato, inclusive, narrado em sua inicial. Ademais, conforme 

dispõe o §3º, do art. 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Desta forma, ausente 

um dos requisitos necessários para sua concessão, o pleito antecipatório 

deve ser indeferido. Conclusão. I. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. II. Cite-se e intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC). III. Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). IV. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). V. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC). VI. Cientifique-se a parte 

requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). VII. 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte 

requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344, CPC). VIII. Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de 

acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente 

a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o 

silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). IX. Havendo acordo, retorne o 

feito em conclusão. X. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. 

XI. Expeça-se o necessário. XII. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 85/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Doutora GISELDA REGINA SOBREIRA DE 

OLIVEIRA ANDRADE, Juíza Diretora do Foro da Comarca de Colider, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o teor da Lei Municipal nº 017/2003, que dispõe sobre o 

Aniversário da Cidade de Colider;RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER o expediente no Fórum desta Comarca, no dia 

18/12/2018 (terça-feira), em virtude do aniversário do Município de Colider.

Art. 2º Os prazo que vencerem no dia 18/12/2017 ficam prorrogados para 

o próximo dia útil.

 Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as 
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disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colider/MT, 21 de novembro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 84/2018-DF - ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao 

mês de NOVEMBRO/2018

* A Portaria nº 84/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001952-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. D. C. D. C. V. Ú. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. C. (REQUERIDO)

M. D. P. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. P. S. (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Dr.ª Elisângela Peral da 

Silva, de que a Certidão de Honorários já se encontra disponível nos autos 

para impressão, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documento de id. 

16590715. Colider/MT, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91787 Nr: 499-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e 

DECRETO o divórcio das partes e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a(s) parte(s) 

requerida(s) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Mas caso haja o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para as averbações junto ao Cartório competente, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observado em tudo a novel CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96497 Nr: 3581-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALICE, ADEMILSON PERES, ADILSON BANIN, 

ADEMIR PEREIRA DA SILVA, AILTON ROBERTO DOS SANTOS, ALAERCE 

INOCENCIO DE SÁ, ANTONIO DE LA MORENA TAMANINI, ANTONIO 

LOURENÇÃO NETO, ANTONIO LUCIANO DA SILVA, APARECIDO RIBEIRO 

PINTO, EDIMILSON RODRIGUES, EDIPO GUSTAVO BRAZ PINTO, ELCIO 

MARQUES FERNANDES, ELENITA ALVES DE DEUS PERES, EVA MARLY 

BAMBIL DA SILVA, FLAVIO LUIS SIEBERT, JOSÉ ANTONIO SUDRE FILHO, 

ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO, GILSON FILIPPINI, JOSÉ PASCOAL 

MÁXIMO RIBEIRO, JOSÉ CAETANO PEREIRA, ELONE KUFFEL, FLAVIO 

CARVALHO PEREIRA, FLAVIO JOSE RAPOSO, GENUIR FILIPPINI, GILMA 

VIEIRA DA SILVA, JOÃO DE OLIVEIRA, JOÃO EVANGELISTA DOS 

SANTOS, JORGE MACHADO DE LIMA, JOSE DANIEL SANTOS PERES, 

MARIA ELIANA LEAL, IZAQUE SAUGO, SIRLEY DO CARMO DA SILVA, 

JUBILEU FELIPE DIAS, VENICIO JOSÉ DOS SANTOS, MARCO ANTONIO 

STRAZZA, ODAIR JOSE STRAZZA, ODAIR LEMES SOARES, RAIMUNDO 

MAFRA NETO, DIRCEU APARECIDO MONTEIRO BONIN, JOSÉ DAMIÃO 

BARBOZA, NILSON DA SILVA TEIXEIRA, JOÃO HENRIQUE THOME 

FERRAZ, PAULO FERREIRA MOURÃO, JAIR FLO DA SILVA, NATALINO 

APARECIDO DE SOUZA PINTO, GENTIL FRANCISCO MILITÃO, JOSE 

EDEZO RIBEIRO, OLDEZIR SCHAURICH, REGINALDO RODRIGUES DA 

SILVA, RODRIGO JOSE DA SILVA, SERGIO VERGILIO DA SILVA, 

VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRA HENRIQUE DA 

SILVA, ALOIZIO TAVARES DE MATOS, ANDREIA DE LA JUSTINA 

FERRAZ, APARECIDO ANTONIO DA HORA, CLAUDINEI LACERDA, EDMAR 

RIBEIRO LEAL, GILSON FRANCISCO DA SILVA, GUMERCINDA RIBEIRO DA 

ROCHA, JANDIRA DE LIMA ROCHA, MIGUEL BRANDÃO DE ALMEIDA, 

WALDIR DA SILVA, SIDINEI TEODORO DE PAULA, NAIR SAUGO DE MELO, 

MAURICIO OLIVEIRA DA COSTA, SEVERINO LAGNI, MARIO SAUGO, 

OSVALDO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

APARECIDO DA SILVA, VAGNER DA SILVA PINTO, JOSE FRANCO DE 

SOUZA, MARCIA CESARIO TAMANINI, MARCOS MACARIO, NONATO 

PEREIRA ROCHA, ROSANI CAVALLARI, SELMA PEREIRA DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

alimentar, razão pela qual a parte exequente deu-se por satisfeita, 

recolheu as custas e despesas processuais que lhe competia, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento dos valores remanescentes vinculados 

a este processo à parte exequente.

Intime-se a parte executada, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de expedição de certidão e cobrança, inclusive 

protesto, nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, 

parágrafo único, da CNGC.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC, lembrando-se à Central de 

Arrecadação e Arquivamento a cobrança a respeito das custas e taxas 

judiciais devidas pela parte executada, consoante determinado no 

parágrafo suso declinado, em correspondência à certidão de fl. 347, que 

revogou em parte a certidão de fl. 345.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 54232 Nr: 1669-35.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CÂNDIDO PEREIRA GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 INTIMAÇÃO da parte autora ROSANGELA CÂNDIDO PEREIRA GODOI, 

acima qualificado(a), de que fora expedido por este Juízo da Primeira 

Vara, ALVARÁ ELETRÔNICO N.º 340542-4/2017, no valor de R$ 

21.538,61(vinte e um mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um 

centavos), cuja transferência ocorreu em 31/07/2017, na conta bancária 

informada nos autos, tendo como titular seu(ua) advogado(a) 

constituído(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54232 Nr: 1669-35.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CÂNDIDO PEREIRA GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria para que 

verifique se há custas processuais e/ou taxa judicial pendente de 

cobrança, certificando-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84244 Nr: 1636-40.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, RONALD 

GONÇALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alves Caetano - 

OAB:SP0354917, Rinaldo de Jesus Scandiucci - OAB:SP 131.417, 

THAIZA SILVA BRITO - OAB:MT 21929/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 2680-26.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C CALVI E R V CALVI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5853-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, e, 

nos termos do art. 2º, § 4º, do Decreto-Lei 911/69, declaro rescindido o 

contrato, consolidando nas mãos da parte autora a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a(s) 

parte(s) requerida(s) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) 

regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado da sentença, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar(em) 

a(s) parte(s) autora(s) autorizada(s) a proceder à transferência do bem a 

terceiros que indicar.Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85314 Nr: 2714-69.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALICE, ADEMILSON PERES, ADILSON BANIN, 

ADEMIR PEREIRA DA SILVA, AILTON ROBERTO DOS SANTOS, ALAERCE 

INOCENCIO DE SÁ, ANTONIO DE LA MORENA TAMANINI, ANTONIO 

LOURENÇÃO NETO, ANTONIO LUCIANO DA SILVA, APARECIDO RIBEIRO 

PINTO, EDIMILSON RODRIGUES, EDIPO GUSTAVO BRAZ PINTO, ELCIO 

MARQUES FERNANDES, ELENITA ALVES DE DEUS PERES, EVA MARLY 

BAMBIL DA SILVA, FLAVIO LUIS SIEBERT, JOSÉ ANTONIO SUDRE FILHO, 

ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO, GILSON FILIPPINI, JOSÉ PASCOAL 

MÁXIMO RIBEIRO, JOSÉ CAETANO PEREIRA, ELONE KUFFEL, FLAVIO 

CARVALHO PEREIRA, FLAVIO JOSE RAPOSO, GENUIR FILIPPINI, GILMA 

VIEIRA DA SILVA, JOÃO DE OLIVEIRA, JOÃO EVANGELISTA DOS 

SANTOS, JORGE MACHADO DE LIMA, JOSE DANIEL SANTOS PERES, 

MARIA ELIANA LEAL, IZAQUE SAUGO, SIRLEY DO CARMO DA SILVA, 

JUBILEU FELIPE DIAS, VENICIO JOSÉ DOS SANTOS, MARCO ANTONIO 

STRAZZA, ODAIR JOSE STRAZZA, ODAIR LEMES SOARES, RAIMUNDO 

MAFRA NETO, DIRCEU APARECIDO MONTEIRO BONIN, JOSÉ DAMIÃO 

BARBOZA, NILSON DA SILVA TEIXEIRA, JOÃO HENRIQUE THOME 

FERRAZ, PAULO FERREIRA MOURÃO, JAIR FLO DA SILVA, NATALINO 

APARECIDO DE SOUZA PINTO, GENTIL FRANCISCO MILITÃO, JOSE 

EDEZO RIBEIRO, OLDEZIR SCHAURICH, REGINALDO RODRIGUES DA 

SILVA, RODRIGO JOSE DA SILVA, SERGIO VERGILIO DA SILVA, 

VALDETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRA HENRIQUE DA 

SILVA, ALOIZIO TAVARES DE MATOS, ANDREIA DE LA JUSTINA 

FERRAZ, APARECIDO ANTONIO DA HORA, CLAUDINEI LACERDA, EDMAR 

RIBEIRO LEAL, GILSON FRANCISCO DA SILVA, GUMERCINDA RIBEIRO DA 

ROCHA, JANDIRA DE LIMA ROCHA, MIGUEL BRANDÃO DE ALMEIDA, 

WALDIR DA SILVA, SIDINEI TEODORO DE PAULA, NAIR SAUGO DE MELO, 

MAURICIO OLIVEIRA DA COSTA, SEVERINO LAGNI, MARIO SAUGO, 

OSVALDO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

APARECIDO DA SILVA, VAGNER DA SILVA PINTO, JOSE FRANCO DE 

SOUZA, MARCIA CESARIO TAMANINI, MARCOS MACARIO, NONATO 

PEREIRA ROCHA, ROSANI CAVALLARI, SELMA PEREIRA DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 
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OAB:54275/PR, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 15848, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 Vistos.

DEFIRO os pedidos da Colônia Z-16 de Pescadores e Aquicultores do 

Município de Sinop e Região e do Dr. Rodrigo Norberto Martins de Souza, 

Delegado Policial Federal, às fls. 5.570 e 5.703, respectivamente.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento dos valores vinculados a este processo 

à Colônia Z-16 de Pescadores e Aquicultores do Município de Sinop e 

Região.

Intime-se a parte requerida, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, bem como honorários periciais, sob pena de expedição de 

certidão e cobrança, inclusive protesto, nos termos do art. 100, parágrafo 

único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.

Efetuado o pagamento dos honorários periciais pela parte requerida, 

proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento dos valores aos peritos judiciais.

Encaminhe-se à Delegacia de Polícia Federal em Sinop cópias das 

informações da SEFAZ/MT em que consta a real ocupação (profissão) 

dos supostos pescadores que figuraram no polo ativo da demanda, bem 

como cópias das decisões que os excluíram da lide processual por 

suposta fraude.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC, lembrando-se à Central de 

Arrecadação e Arquivamento a cobrança a respeito das custas e taxas 

judiciais devidas pela parte executada, consoante determinado no 

parágrafo suso declinado, em correspondência à certidão de fl. 5.709, que 

revogou em parte a certidão de fl. 5.706.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92756 Nr: 1155-09.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSS, KCDSS, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos 

do art. 178, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93009 Nr: 1327-48.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMR, LRDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINES RODRIGUES 

MACIEL - OAB:OAB-GO 12.292

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos 

do art. 178, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111400 Nr: 766-21.2005.811.0091

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7499-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos 

do art. 178, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 1275-33.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE JESUS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUCIR GOULART DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos.

 Ante o teor do Ofício n° 154/2018-2ª Sec.Dto.Priv. (fl. 422), expedido pela 

Secretaria da 2ª Câmara de Direito Privado, em que solicita a devolução 

dos autos para proceder à juntada dos Embargos de Declaração 

interposto na Instância Superior, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45300 Nr: 2154-40.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VASCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 2854-06.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FISCHER, FERNANDA MANFROI 

FICHER, ANTÔNIO FISCHER, APARECIDA GARCIA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15061 Nr: 2808-37.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 1562-88.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86147 Nr: 3553-94.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95333 Nr: 2827-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE DE CASTRO - ME, IRENE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80487 Nr: 1460-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMARA DE LIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 2292-75.2005.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARQUES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES ARAGÃO (Espólio de )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora mudou-se sem informar nos 

autos seu atual endereço. É dever da parte autora manter o endereço 

atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, porquanto 

inexistente citação ou intimação e da parte passiva ou qualquer outra 

providência defensiva.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12981 Nr: 1114-33.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92050 Nr: 705-66.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLOZINA GASPAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder auxílio-doença 

à trabalhadora Florzina Gaspar Ribeiro, com qualificação abaixo, 

segurada, nos termos retro-expedidos, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar em respeito à dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, posto que DEFIRO a tutela 

antecipada requerida” (sic).Leia-se: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para conceder auxílio-doença à trabalhadora 

Florzina Gaspar Ribeiro, com qualificação abaixo, segurada, nos termos 

retro-expedidos, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 497, caput, do 

CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar em respeito à 

dignidade da pessoa humana, com informes de que ela não teria outros 

meios de vida, posto que DEFIRO a tutela antecipada requerida” IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da sentença 

proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro da 

sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a sentença 

anterior, expedindo-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90733 Nr: 3556-15.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, Edna Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.Entanto, 

REJEITO-OS pela inexistência de contradição na sentença proferida, pois 

consoante estudo psicossocial (fls. 66/67) restou demonstrada a 

condição de miserabilidade da parte autora e de sua família, nos termos do 

art. 203 da CF e art. 20, “caput”, da Lei 8.742/93.E não lhe assiste razão o 

fato da renda per capita da família ser superior a 1/4 do salário-mínimo por 

pessoa, eis que o STF, ao analisar os recursos extraordinários 567.985 e 

580.963, ambos submetidos à repercussão geral, reconheceu a 

inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93, auferindo-se caso 

a  c a s o  a  c o n c e s s ã o  d o  b e n e f í c i o  a s s i s t e n c i a l . N o 

respeitante:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE DECISÃO QUE JULGOU 

PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 544 DO CPC. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REPERCUSSÃO GERAL. MISERABILIDADE 

SOCIAL COMPROVADA POR OUTROS CRITÉRIOS ALÉM DO PREVISTO NO 

ART. 20, § 3º, DA LEI 8.742/1993. 1. Agravo de instrumento que se 

converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem, nos 

termos da Questão de Ordem apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no 

Agravo de Instrumento n. 760.358/SE (DJ de 18.02.2010). 2. O Supremo 

Tribunal Federal-STF, em análise de repercussão geral, firmou 

entendimento no sentido da possibilidade de comprovação da 

miserabilidade social do requerente, com vistas à obtenção do benefício 

de amparo assistencial, utilizando-se outros critérios objetivos além do 

estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, declarando a 

inconstitucionalidade parcial do dispositivo, sem pronúncia de nulidade. 3. 

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento adotado 

pelo STF, ao julgar o RE 567.985, Tema 027, acolhido em análise de 

repercussão geral, na forma do art. 543-B. 4. Agravo Regimental a que se 

nega provimento.” (TRF1- AGRREX 0032381-37.2006.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE, CORTE ESPECIAL, 

e-DJF1 de 15/04/2016)Dessa forma, mantenho incólume a sentença 

proferida.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos. ACOLHO o pleito da Secretaria de Assistência Social do Município 

de Colíder (fls. 269/272).Com efeito, da análise do 1º Termo Aditivo do 

Termo de Convênio nº 002/2017 acostado às fls. 273/274, observa-se que 

o Município de Colíder se comprometeu a repassar à Sociedade São 

Vicente de Paula a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 12 

(doze) parcelas mensais.Dito isso, considerando ser de competência dos 

órgãos e entidades públicas incitar a criação de incentivos e de 

alternativas de atendimento ao idoso, nos termos do art. 10, inciso I, alínea 

b, da Lei 8.842/94, considerando ser direito do idoso a moradia digna no 

seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou 

privada, nos termos do art. 37 da Lei 10.741/03, bem ainda considerando o 

convênio celebrado entre o Município de Colíder e a Sociedade São 

Vicente de Paula, DETERMINO o abrigamento asilar do Sr. Milton do 

Nascimento Carlos naquela instituição.Quanto aos pertences da parte 

requerida (móveis que guarnecem a residência), esta deverá indicar a sua 

destinação durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse, 

a ser providenciado o transporte pela parte autora.Caso não haja a 

indicação do local, DETERMINO a doação de todos os bens que 

guarnecem a residência da parte requerida à Sociedade São Vicente de 

Paula, local onde a parte requerida permanecerá abrigada.Após a doação 

para instituição beneficente lavre-se o Termo de Doação.Oficie-se à 

Secretaria de Assistência Social Municipal, ao Corpo de Bombeiros e à 

Polícia Militar, todos de Colíder, para que coordenem entre si o 

cumprimento da decisão.Intimem-se.Cumpra-se no que couber a decisão 

de fls. 186/188.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 1848-90.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MINERVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão à fl. 100, SOLICITE-SE o pagamento do débito, com 

a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49010 Nr: 2799-31.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANDRÉ BEZERRA MARQUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Luiz Mineto, VILMA CAMPOS MINETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Pereira da Silva - 

OAB:3036, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo às partes, na forma requerida.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS CAIRO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002030-54.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MESSIAS 

CAIRO GUIMARAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese haja pedido de justiça 

gratuita, verifica-se que não consta referida declaração de 

hipossuficiência. INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte 

aos autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000381-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARILENE KOTTWITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 14 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000166-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HAMILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000464-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO CANGANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FERREIRA CIRINEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIOR MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA MARCOS MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 
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4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000434-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000334-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS RIZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000432-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000471-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000020-08.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON FERNANDO MOREIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 21 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001722-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (REQUERIDO)

JOSE PEREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a complementação de 

diligências do senhor Oficial de Justiça, conforme cotação de id. 

10777607, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u  h t t p : / / 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/complementacao), , 

comprovando nos autos, bem como, para no mesmo prazo manifestar-se 

acerca da certidão de decurso de prazo de id. 16588695, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 21 de novembro de 

2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91332 Nr: 190-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIANS OSMAR SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerido nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50378 Nr: 1095-46.2009.811.0009

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCA, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 

13.227-B, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONVERTO em divórcio a 

separação do casal ROBERTINO ALVES DA SILVA E MARCIA CRISTINA 

ALONSO, com fundamento no artigo 226, §6, da Constituição Federal e no 

artigo 1.580, parágrafo 1º, do Código Civil/2002, permanecendo em vigor 

as cláusulas inalteradas da separação judicial.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que DEFIRO à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado para averbação da 

presente decisão, devendo o mandado ser encaminhado ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Colíder/MT e, em 

seguida, ARQUIVE-SE o presente feito, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Dê CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Colíder/MT, 06 de novembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55475 Nr: 95-40.2011.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DE SOUZA, VALÉRIA DE SOUZA, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA Espólio de, 

VALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 95-40.2011.811.0009

Código Apolo nº: 55475.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Abertura do Inventário, ajuizado por Rubens de 

Souza, Rubens de Souza, Marcos Antonio dos Santos em razão do 

falecimento de Maria de Lourdes de Souza.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 45, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo, em virtude do falecimento 

do inventariante e desinteresse dos demais herdeiros.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 07 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39199 Nr: 1167-38.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIETE ARAGÃO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA LIMA GOMES ARAGÃO ( Espólio de 

), ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 
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OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1167-38.2006.811.0009

Código Apolo nº: 39199

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Abertura do Inventário, ajuizado por Maria Eliete 

Aragão Marques em razão do falecimento de Antônia Lima Gomes Aragão.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 148, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 07 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 297-41.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora Maria 

Neiva de Oliveira, a partir data da prévia entrada do requerimento na via 

administrativa - DER (01/11/2012, fl. 47) no valor do 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, reajustado pelos índices de correção dos 

benefícios previdenciários, devidamente atualizado.Destarte, sintetizo os 

parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número do 

CPF: 887.166.271-72Nome da Mãe: Maria Ribeiro dos Santos.Nome do 

segurado: Maria Neiva de Oliveira.Endereço do segurado: Rua dos Ipês, n. 

164, Cidade Alta, 78500-000, Colíder/MT.Benefício concedido: 

Auxílio-doença.DIB: 01/11/2012 – data do prévio requerimento 

administrativo - DER.DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do auxílio-doença que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão de enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa, com efeito, DETERMINO que o INSS pague 

(mantenha) o benefício, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA A TUTELA 

ANTECIPADA concedida na r. decisão de fl. 97/98.Ademais, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO....INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as 

nossas homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em quinze (15) dias. 6 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder sessenta salários 

mínimos (art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 17 de setembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95906 Nr: 3236-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA NUNES VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99459 Nr: 1795-75.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRI DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 “Vistos, etc. 1) DECLARO encerrada a instrução processual. 2) ABRA-SE 

vistas dos autos as partes para apresentar suas derradeiras alegações, 

no prazo legal, sucessivamente. 3) Após, venham-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. 4) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101393 Nr: 3180-58.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA NAYARA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez, formulado por Débora Nayara Dapper contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Destarte, em razão da decisão acima, nada obstante tenha este Juízo em 

análise sumária quando do recebimento da exordial entendido ser possível 

o deferimento da tutela antecipada para receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda, neste momento deflui-se dos 

autos que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo 

pelo qual, REVOGO-A. Neste passo, cumpre consignar que “Não há que 

se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de 

benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza alimentar e a 

boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por força de 

determinação judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima 

Turma – Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de 

março de 2013). 3 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em quinze (15) dias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 21 de agosto de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98250 Nr: 944-36.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97424 Nr: 402-18.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido juntados aos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87800 Nr: 1131-15.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 1) Vistos, etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, movida por 

Edilson Aparecido de Souza, devidamente qualificado nos autos, em face 

de Welliton Cardoso de Souza, também qualificada nos autos. Entre um ato 

e outro, o Parquet se manifestou pelo desinteresse no feito, à fl. 47. Em 

sede de audiência, as partes requerem a homologação do acordo 

entabulado na presente solenidade referente à exoneração de alimentos. 

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Tendo em 

vista o ACORDO formulado entre as partes nesta solenidade e, 

considerando a manifestação de vontade das partes exaradas 

conjuntamente, tratando-se de partes capazes, HOMOLOGO o acordo 

realizado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais, porém, todavia, SUSPENDO, tendo em vista ser beneficiário 

da justiça gratuita. Quanto aos honorários cada um ficará responsável ao 

pagamento aos seus respectivos advogados. As partes renunciaram o 

prazo recursal. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 2) Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83275 Nr: 628-28.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DELBONE RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43938 Nr: 838-89.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOULART CREPALDI, LUIZ 

NELSON CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária 

da Justiça Gratuita, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Colíder, 09 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82241 Nr: 3272-75.2012.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAETANO ALVES, NAILDA VIEIRA GESSI, 

EDMUNDO GESSI, ANA DA CRUZ CABRAL, ANTONIO BARUCI VIEIRA 

CABRAL, MARIA VIEIRA DE JESUS, JACÓ MUNIZ DE JESUS, JOÃO 

RODRIGUES DA CRUZ, MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA DA CRUZ, SANTA RODRIGUES 

DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO CARLOS GOMES DAS 

FONSECA - OAB:OAB/RJ 132.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3272-75.2012.811.0009

Código Apolo nº: 82241

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Abertura do Inventário, ajuizado por Francisco 

Caetano Alves, Ana da Cruz Cabral, Edmundo Gessi, Antonio Baruci Vieira 

Cabral, Maria Vieira de Jesus, Jacó Muniz de Jesus, João Rodrigues da 

Cruz, Maria Aparecida de Souza Silva em razão do falecimento de José 

Vieira da Cruz e Santa Rodrigues de Souza Cruz.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 71, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

No tocante ao pedido de desentranhamento dos documentos originais 

constantes ás fl. 40/41, 48, 54 e 57/58, DEFIRO-O e desta feita, 

posteriormente efetuem sua entrega a parte autora ou seu advogado.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52837 Nr: 274-08.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAR MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90562 Nr: 3419-33.2014.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FELIPE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO AMÉRICA, LEVI CAMARGO 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3419-33.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90562.

 Vistos etc.

Processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica apresentado por Egidio Felipe Moreira da Silva contra Clube de 

Campo América, suspendendo-se o andamento do processo de 

conhecimento, até o seu julgamento.

 CITEM-SE os sócios através dos endereços informados às fls. 48-49 e 

51, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e apresentar provas 

cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC.

 Comunique-se ao distribuidor para que proceda às anotações devidas.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Colíder/MT, 12 de julho de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87409 Nr: 818-54.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO VIANA, Cpf: 03749858128, 

Rg: 2103318-8, Filiação: Francisca França Pereira Viana e Raimundo 

Viana, data de nascimento: 16/01/1991, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66-9617-1527. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, para que em 10 dias informe os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, na perda dos valores em favor da União

Despacho/Decisão: "Posto isso, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI, 

ambos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado RODRIGO VIANA, porque plasmada a 

prescrição virtual. REVOGA-SE a audiência anteriormente agendada. 

Promovam-se as comunicações de praxe. Preclusas as vias impugnativas 

adotem-se as seguintes providências: a) RESTITUA-SE a fiança prestada 

às fls. 33/34, ao réu, intimando-o para que em 10 dias informe os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, na perda dos valores em favor da União; b) 

Arquivem-se com as baixas e anotações necessárias."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85305 Nr: 2705-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 03171458195, Rg: 2105305-7, Filiação: Geovaneide Neri de Oliveira e 

Aparecido Cardoso Rodrigues, data de nascimento: 15/12/1991, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

66-9926-0693. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, para que compareça junto a diretoria do 

foro para retirada do bem descrito à fl. 23 (duas camisetas), no prazo de 

10 (dez) dias

Despacho/Decisão: Autos nº. 2705-10.2013.811.0009 – Código nº. 

85305DespachoVistos, etc. Considerando que a sentença de fls. 113/116, 

deixou de dar destinação ao objeto apreendido nos autos e ainda não 

entregue, descrito à fl. 23, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade.1) Constato que inexiste nos autos qualquer prova de que 

as duas camisetas apreendidas sejam de origem ilícita. Sendo assim, 

DETERMINO que se proceda a intimação do réu, para que compareça junto 

a diretoria do foro para retirada de referidos bens, no prazo de 10 (dez) 

dias.2) Decorrido o prazo sem que o proprietário dos bens manifeste 

interesse em reavê-los, diante do lapso temporal de mais de 04 anos da 

apreensão, assim como não mais interessa ao processo, determino, a 

DESTRUIÇÃO dos objetos.3) No mais, cumprida as determinações da 

sentença e inexistindo requerimentos, ARQUIVE-SE em pasta própria. 

Colíder-MT, 02 de maio de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83851 Nr: 1213-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA, DPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO AUGUSTO AMARAL, Cpf: 

32560690888, Rg: 30.469.911-1, Filiação: Elizabete Maria de Paula e 

Jarbas Aquino Oliveira do Amaral, data de nascimento: 26/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Osasco-SP, convivente, pecuarista, Telefone 66 

9994555. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc. RODRIGO AUGUSTO AMARAL, qualificado nos 

autos, foi denunciado como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, 

inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 em 

concurso material com o artigo 211 do Código Penal, e DANIEL PEREIRA 

NERES, igualmente qualificado, foi denunciado como incurso nas 

disposições do artigo 211 do Código Penal, pelos fatos descritos na 

denúncia. A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2013 (fls. 272/273). 

Os réus foram citados (fls. 317 e 392) e ofereceram respostas a 

acusação conforme fls. 400/404 e 406/410. Seguiu-se com a instrução 

sendo ouvidas testemunhas e os réus (fls. 449/456, 459/472, 494/496, 

515/516 e 538/540 e 552/554). Em alegações finais o Ministério Público 

pugnou pela pronúncia dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 

503/508). Enquanto que a defesa, em relação ao réu Rodrigo, requereu 

reconhecimento da excludente de ilicitude legitima defesa. 

Subsidiariamente pugnou pela aplicação do privilégio do §1º, do artigo 121 

do CP e absolvição do artigo 211 do CP. Em relação ao corréu Daniel, 

propugnou pela absolvição (fls. 556/568 e 569/576). Vieram-me os autos 

conclusos. É o que me cumpria relatar. Decido. É cediço que nesta 

primeira etapa do procedimento do júri, o juiz, se convencido da existência 

do crime e de indícios suficientes de autoria, deve proferir sentença de 

pronúncia (art. 413 do CPP). E como ensina o saudoso Jurista e Professor 

Julio Fabbrini Mirabete, “essa sentença, e não mero despacho, por ser 

mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o 

acusado ao julgamento pelo júri, tem natureza processual, não produzindo 

res judicata, mas preclusão pro judicato, podendo o Tribunal do Júri decidir 

contra aquilo que ficou assentado na pronúncia” (in Código de Processo 

Penal Interpretado, Editora Atlas, 6ª ed., p. 533). No caso vertente, não se 

contende sobre autoria e materialidade do crime de homicídio. Vejamos. A 

materialidade está patenteada no laudo de exame de necropsia e laudo 

complementar (fls. 191/183 e 358/364), bem como pelos demais 

documentos amealhados ao feito. Já quanto a autoria delitiva, o acusado 

Rodrigo Augusto Amaral, assumiu a responsabilidade pela prática 

delituosa, asseverando que de fato efetuou os disparos de arma de fogo 

na vítima, sendo dois tiros, entretanto, sustenta que a motivação foi o fato 

de que a vítima teria abusado sexualmente de sua filha (CD-R fl. 496). A 

confissão está corroborada pela ampla prova trazida aos autos. Assim, 

diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado 

Rodrigo Augusto Amaral praticado o crime de homicídio em face da vítima 

Carlos Eduardo Araújo Santos está satisfatoriamente demonstrada, de 

modo que a tese lançada pela defesa do réu consistente na excludente de 

ilicitude da legítima defesa da honra, deve ser analisada pelo Conselho de 

Sentença, vez que demanda análise aprofundada das provas, o que é 

vedado a este julgador neste momento processual, bem como o privilégio 

previsto no §1º do artigo 121 do Código Penal, posto que importará, 

necessariamente, em diminuição de pena, a ser observado na terceira 

fase do sistema trifásico de aplicação da pena. Nesse sentido: RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INC. 

IV, DO CP) – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO – 

INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – 

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – TESE A SER ANALISADA PELO CONSELHO 

DE SENTENÇA – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – CARGA COGNITIVA 

QUE IMPEDE A SUA EXCLUSÃO NESTA FASE – REMESSA DOS AUTOS 

PARA O TRIBUNAL DO JÚRI PARA O EXAME DA CAUSA. [...] (3) Legítima 

defesa da honra – Inexistência legal. – Inexiste amparo legal que possibilite 

a absolvição sumária sob esta argumentação. Não fosse suficiente, a sua 

análise e valoração não cabem nesta fase da pronúncia. (4) Homicídio 

privilegiado – Circunstância que deve ser aferida por ocasião do 

julgamento final pelo Júri – Inadmissibilidade de sua concretude nesta fase. 

– O exame da ocorrência do delito privilegiado não é pertinente, neste 

momento processual, uma vez que perfaz causa de diminuição da pena, 

devendo ser objeto de averiguação pelo Conselho de Sentença. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJ – PR - RSE: 4467629 PR 0446762-9, Relator: 

Oto Luiz Sponholz, Data de Julgamento: 28/02/2008, 1ª Câmara Criminal, 

Data de Publicação: DJ: 7582). Grifei. Quanto a qualificadora da 

dissimulação que dificultou a defesa da vítima, tenho que ficou bem 

demonstrada nos autos pelas provas amealhadas ao feito, de modo que 

merece ser mantida para o debate das partes no plenário, não havendo 

que se falar em seu afastamento. Destarte, é sabido que as qualificadoras 

só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é 

o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, 

unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da 

indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser 

sopesado pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido: RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DUAS TENTATIVAS DE 

HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADOS PELO PERIGO COMUM – 

INCONFORMISMO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUANTO À 

FUNDAMENTAÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO – INOCORRÊNCIA – 

MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, E ART. 413, §1.º, 

DO CPP – SUPOSTO ERRO NA EXECUÇÃO – CRIME PRATICADO EM BAR, 

EM MEIO A DIVERSAS PESSOAS, SENDO QUE ALÉM DA VÍTIMA, FOI 

ALVEJADA TERCEIRA PESSOA – QUALIFICADORA QUE NÃO É 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRISÃO PREVENTIVA – 

RELAXAMENTO INCABÍVEL PORQUANTO AUSENTE QUALQUER 

NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A 

exclusão de qualificadora na fase de pronúncia [judicium accusationis], só 

é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de 

elementos probatórios vinculados aos autos, não sendo esse o caso 

concreto. Recurso desprovido. (RSE 25552/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2017, 

Publicado no DJE 13/06/2017). Grifei. De igual modo, não sobejam dúvidas 

quanto ao crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do 

Código Penal, cujos indícios de autoria recaem de forma induvidosa nas 

pessoas dos acusados Rodrigo Augusto Amaral e Daniel Pereira Neres. 

Em que pese o réu Daniel Pereira Neres tenha, em Juízo, permanecido em 

silêncio (CD-R fl. 472), fato que não pode ser utilizado para prejudica-lo, o 

corréu Rodrigo Augusto Amaral narrou que no momento em que sua filha 

teria alegado os supostos abusos praticados pela vítima Carlos Eduardo 

Araújo Santos, o corréu Daniel Pereira Neres estava consigo na ocasião, 

e inclusive no momento em que Rodrigo ceifou a vida de Carlos, e que 

após o homicídio o ajudou a jogar o corpo da vítima no rio Teles Pires 

(CD-R fl. 496). A confissão do réu Rodrigo, como já mencionado acima, 

está corroborada pela ampla prova trazida aos autos. Em relação ao crime 

de ocultação de cadáver, por se tratar de crime conexo ao de homicídio, 

deve, de igual maneira, ser apreciado pelo Conselho de Sentença, mesmo 

em relação ao corréu Daniel Pereira Neres que foi denunciado tão somente 

nas disposições do artigo 211 do CP, a teor do disposto no artigo 78, I, do 

CPP. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL – PRONÚNCIA – 

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADA NULIDADE POR 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DE EXAME 

DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX 

DA CF – NULIDADE TÓPICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 

MANUTENÇÃO RECONHECIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO 

JULGAMENTO DO CRIME CONEXO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Existindo 

indícios que sustentam a ocorrência dos delitos conexos, não há como 

excluí-los da apreciação pelo Conselho de Sentença, pois a competência 

constitucional do Tribunal do Júri exerce a “vis atractiva” sobre os delitos 

que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes 

dolosos contra a vida.[...] (TJ-PR – RECSENSES: 6317942 PR 0631794-2, 

Relator: Oto Luiz Sponholz, Data de Julgamento: 12/08/2010, 1ª Câmara 

Criminal, Data de Publicação: DJ: 467). Grifei. PRONÚNCIA – CRIMES 

CONEXOS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E RECEPTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE 

CO-RÉUS – SUJEIÇÃO DE AMBOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO 

JÚRI – LEGALIDADE E OPORTUNIDADE. Se há dois réus, um processado 

por tentativa de homicídio e, o outro, por receptação, estando conexos os 

dois referidos crimes, impõe-se o julgamento de ambos pelo Tribunal do 

Júri, cabendo ao Juiz, - por motivo da conexão entre os referidos ilícitos 

penais -, pronunciá-los, sendo irrelevante que um desses ilícitos não 

esteja elencado entre os atribuídos ao Júri Popular. (TJ-MG 

100240778910910011 MG 1.0024.07.789109 – 1/001(1), Relator: 

HYPARCO IMMESI, Data de Julgamento: 08/05/2008, Data de Publicação: 

10/06/2008). Grifei. A propósito já decidiu o STF, vejamos: HABEAS 

CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE CRIMES 

DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA MÍNIMA DO TRIBUNAL DO 

JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVIII, D, DA CF. POSSIBILIDADE DE 

AMPLIAÇÃO DE JURISDIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. REGRAS DE CONEXÃO 

E CONTINÊNCIA LEGITIMAMENTE ESTABELECIDAS PELO ART. 78, I, DO 

CPP. CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE PRONUNCIA TAMBÉM SOBRE OS 

DELITOS DE SEQUESTRO E ROUBO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM 

DENEGADA [...] II – A regra estabelecida no art. 78, I, do CPP de 

observância obrigatória, faz com que a competência constitucional do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 534 de 989



tribunal do júri exerça uma vis atractiva sobre delitos que apresentem 

relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. 

Precedentes. [...] (STF – HC: 101542 SP, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2010, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT 

VOL-02403-04 PP-01149). Grifei. Denota-se, portanto, que os requisitos 

legais para a pronúncia dos acusados Rodrigo Augusto Amaral e Daniel 

Pereira Neres, quais sejam, existência dos crimes e indícios da autoria 

delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus 

accusationis. À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa: 1. PRONUNCIAR o acusado RODRIGO AUGUSTO 

AMARAL como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, inciso IV, em 

concurso material de crimes (art. 69, CP), com o crime previsto no artigo 

211, este na forma do artigo 29, todos do Código Penal, determinando seja 

ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. 2. 

PRONUNCIAR o acusado DANIEL PEREIRA NERES como incurso nas 

disposições do artigo 211, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, 

determinando, igualmente, seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri desta Comarca.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 14 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93937 Nr: 2021-17.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA, ANA 

APARECIDA DE ABREU APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, Marly Gavioli - OAB:MT 

18.740

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO LOPES DA SILVA, Filiação: 

Marlene Lopes da Silva e Ciro Lopes da Silva, data de nascimento: 

16/06/1977, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, solteiro(a), vendedor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de Marcelo Lopes da Silva e Ana Aparecida de Abreu, a 

quem são imputadas condutas delituosas distintas, ligadas a delitos 

patrimoniais que teriam sido perpetrados na cidade no ano de 2015. De 

acordo com a tese acusatória, em 10 de julho de 2015, aproveitando-se 

que a vítima Ana Patrícia Brito havia parado sua bicicleta no 

estacionamento do Supermercado Machado, o primeiro acusado, agindo 

de modo consciente e deliberado, subtraiu o veículo e se evadiu, sendo 

encontrado, logo depois, a bordo da bicicleta, nas proximidades de uma 

peixaria, nas redondezas do local do delito, admitindo a autoria do delito e 

sendo colocado em liberdade, após a lavratura do flagrante. Apenas seis 

dias depois, 16/7/2015, foi ele visto por uma adolescente, quando saía do 

quintal da casa da segunda vítima, sra. Eliana Barboza da Silva, na posse 

de jóias que havia subtraído de dentro da residência, tendo saltado o muro 

da casa e se colocado em fuga, mas como a testemunha ocular o 

reconheceu, anunciou tal fato à polícia, que, novamente, logrou êxito em 

localizar o increpado, que estava na região do terminal rodoviário da 

cidade, admitindo, outra vez, a prática delituosa. Nessa segunda ocasião, 

os bens objeto do furto não estavam mais na posse do acusado, que 

confessou tê-los trocados por bebidas alcóolicas, indicando o 

estabelecimento que teria aceito essa transação, resultando na diligencia 

policial que acabou por encontrar no Bar de propriedade da segunda ré 

(Ana Aparecida), as jóias surrupiadas, trocadas por bebidas pelo 

furtador, pelo irrisório valor de R$ 60,00. Admitida a denúncia, e presos os 

acusados em flagrante, a segunda ré (Ana Aparecida de Abreu) após 

efetuar o pagamento de fiança foi colocada em liberdade, ao passo que o 

acusado Marcelo Lopes da Silva, informou não possuir condições 

financeiras para pagamento da fiança, tendo o Ministério Público pugnado 

pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que foi 

acolhido pelo juízo, em 18.07.2015. Apresentadas respostas à acusação 

(fls. 143-145 e fl.158), entendendo não estarem presentes nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, designou-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de dezembro de 2015, às 14h30min. Não realizado o ato judicial, por 

desídia do aparelho judiciário, o réu preso foi colocado em liberdade e 

redesignado o ato para outras duas datas, quando, finalmente, em julho de 

2016 efetivou-se, transcorrendo dali inexplicáveis e injustificáveis 6 

meses até que novo impulso fosse dado, e encerrada a instrução bem 

como encaminhados os autos para alegações finais. Em memoriais, o 

Parquet entendendo que o cotejo da prova judicializada deixava claro o 

cometimento dos delitos narrados na denúncia, pugnou pela condenação 

dos réus, em todos os delitos a eles atribuídos. A defesa de Marcelo 

Lopes apresentou alegações finais, pugnando pelo reconhecimento da 

atipicidade da conduta quanto ao furto da bicicleta, porque se 

caracterizaria como mera apropriação para uso, ausente o animus de 

subtrair, ou, alternativamente, aplicação analógica da causa de extinção 

da punibilidade, pela devolução do bem, nos termos do que se estende 

aos crimes tributários e, finalmente, pela procedência parcial da denúncia, 

somente quanto ao fato 2 narrado na peça acusatória. Novo atraso na 

tramitação processual, porque o defensor constituído se demitiu do dever 

de apresentar as razões finais, as quais foram apresentadas de forma 

serôdia, afirmando, em preliminar, que haveria de ser ofertado o benefício 

da suspensão condicional do processo á ré, porque a pena mínima seria 

inferior a 1 ano e no mérito, que não tinha conhecimento da natureza ilícita 

dos produtos entregues por Marcelo a troco de bebida, assim como que 

não tinha intenção de recebe-los para si, tendo as joias sido deixadas 

como ‘penhor’ pelo cliente. É o relato dos fatos. FUNDAMENTO e DECIDO 

Realizada a instrução processual, garantido o exercício de contraditório 

pleno aos acusados, faz-se obrigatória a prolação do édito sentencial 

como ato final de entrega da prestação jurisdicional reclamada. Quanto a 

preliminar brandida nas alegações finais da segunda ré, é de se ressaltar 

que o direito à oferta de suspensão condicional do processo (sursis 

processual) se mede não somente pela quantidade de pena a ser aplicada 

ao agente, porque possui outros requisitos descritos na norma penal que 

devem ser preenchidos, e nenhum deles se acha presente, porque na 

denúncia se atribui à ré a figura da receptação qualificada (art. 180, § 1º 

do CP), exatamente porque é comerciante, razão pela qual não haveria de 

se falar em oferta de sursis processual em crime cuja pena inicial é de 3 

anos. Afastada a prefacial, por se tratarem de três fatos diferentes, em 

situações de tempo e espaço distintas e envolvendo dois agentes, 

necessário é que se realize uma análise decotada e individuada de cada 

conduta atribuída a cada um dos réus, como garantia do direito ao 

contraditório substancial e à festejada individuação das condutas e das 

penas, como garantia fundamental do cidadão. Pois bem, no que tange aos 

crimes imputados a Marcelo Lopes da Silva, isto é, os dois furtos 

ocorridos nos dias 10 e 16 de julho de 2015, seja na fase policial, seja na 

judicial, o réu admitiu a autoria dos crimes, o que, corroborado pelos 

elementos de informação colhidos durante as investigações policiais e os 

depoimentos trazidos ao processo, permitem afirmar, com a segurança e 

certeza exigidas pela Lei, que o fato típico penal se acha integralmente 

comprovado e seu autor identificado. Em verdade, a própria Defesa 

reconhece a existência de autoria e materialidade, tanto do furto da 

bicicleta, quanto das joias, sendo que a única questão colocada como 

excludente da punibilidade do agente, diz respeito ao primeiro fato descrito 

na denúncia (furto da bicicleta no estacionamento do Supermercado 

Machado), porque, segundo afirmado nos memoriais, não se cuidaria de 

apropriação da coisa com animus furandi, mas sim, um incomum 

empréstimo à revelia do proprietário, somente para possibilitar ao acusado 

dirigir-se até uma padaria nas proximidades do mercado. A tese, a par de 

esdrúxula, não encontra qualquer respaldo probatório em juízo, seja 

porque no mesmo mercado onde estava o réu há, notoriamente, uma 

seção de comércio de pães, logo se ele queria ir a uma padaria não 

precisava se deslocar do ambiente, seja porque ele foi encontrado bem 

distante do local onde surrupiou a bicicleta, seja, principalmente porque, 
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ele não pediu permissão para se apropriar do veículo e foi preso porque o 

motorista do supermercado avistou-o pegando a bicicleta, que era 

claramente uma versão feminina, e o seguiu, passando sua localização 

para a GUPM, que conseguiu supreendê-lo em flagrante, como consta da 

narrativa do miliciano responsável pela detenção: “[...] o pessoal tava 

seguindo ele, se não me engano o motorista do caminhão do Machado, viu 

ele pegando a bicicleta e saiu seguindo ele (...) na época ele falou que 

tinha fantasia de pegar bicicleta que não podia ver que saía pegando...” 

(depoimento de Ronaldo Ventura – mídia digital de fl. 221). De mais a mais 

– e frise-se não se trata de inversão de ônus probatório e sim de 

aplicação da regra de sua distribuição quanto aos fatos alegados em juízo 

– o art. 156 do Código de Processo Penal salienta que “a prova da 

alegação incumbirá a quem a fizer ...” e, portanto, demonstrado o fato 

típico e tendo o autor criado uma versão que não exclui a tipicidade formal 

mas atuaria diretamente no elemento subjetivo do tipo, porque afirmou ter a 

intenção de usar somente o bem (furto de uso), a incumbência de 

demonstrar isso não pode ser atribuída ao Ministério Público, por evidente, 

como, aliás, disciplina a jurisprudência: “Para que se admita o furto de uso 

são indispensáveis dois requisitos: o escopo de fazer uso momentâneo da 

coisa e a sua reposição imediata e voluntária, íntegra, após a utilização. 

Não basta, pois, a mera intenção de restituí-la ao dono, sem que se saiba 

quando. Nesta hipótese prevalece a ilicitude da ação, já que o proprietário 

deve ter sempre a disponibilidade do que lhe pertence” (RT 697/315). 

Dessarte, afastada a tese do furto de uso, é truísmo concluir que 

acham-se bem demonstrados os elementos integrais do tipo penal do art. 

155 do CP, tanto na subtração da bicicleta, quanto na apropriação das 

joias, que, ademais, restaram demarcadas pela firme prova testemunhal 

produzida em juízo, ainda que o réu tenha negado os fatos, mais uma vez 

produzindo versão contrária às narrativas uníssonas de todas 

testemunhas, mas sem qualquer amparo fático, até mesmo porque na sua 

estória não consegue explicar nem precisar onde estavam a vítima (Eliana 

Barboza) e sua sobrinha (Laís), que inclusive foi quem o viu pulando 

muros e divisas para poder se evadir do local, o que desmonta a tese de 

que teria pego os anéis como forma de pagamento por um programa 

sexual combinado com um dos moradores da residência. Gizada a 

responsabilidade penal de Marcelo Lopes da Silva, há que se averiguar se 

quanto à segunda ré (Ana Aparecida Apolinário) também acham-se 

presentes os elementos caracterizadores do tipo penal do crime de 

receptação qualificada, como denunciado pelo Parquet. E nesse ponto, 

respeitadas as opiniões em contrário, não me convence a prova dos autos 

de que sequer a ré tinha a coisa furtada em sua posse, porque a sua 

versão ditada em juízo não foi nunca questionada u infirmada, assim como 

não se cuidou de provar que ela havia pago pelas joias ou mesmo as 

tomado como pagamento do consumo de bebidas pelo increpado, o que 

não permite concluir que tenha agido com culpa ou mesmo dolo eventual 

na ação. É sabido que a figura qualificada do crime de receptação – que 

tanta controvérsia suscita por criar um tipo penal aparentemente objetivo – 

é predominantemente considerada válida, porque na dicção majoritária, o 

que se previu foi uma causa de qualificação para pessoas que, 

usualmente atuando no comércio, possuem ou devem possuir maior 

diligência, cautela e tirocínio na realização de negócios, exatamente 

porque essa é sua profissão. Entretanto, não basta ser comerciante para 

que o crime se perfectibilize. Há que se ter indícios, sinais, demonstrações 

inconcussas de que, naquela determinada situação, uma pessoa com 

maior vivência e experiência comercial, poderia ou deveria saber que a 

coisa que lhe estava sendo dada em pagamento ou permutada seria 

produto de ilícito, configurando o chamado dolo eventual de receptar coisa 

proveniente de roubo/furto. Ocorre que não existe a prova de Ana 

Apolinário reteve as joias para si, com animo de se assenhorear delas, a 

ponto de o miliciano responsável pela diligencia ter assinalado que tão logo 

chegaram ao bar, ela prontamente entregou as joias, afirmando a mesma 

coisa que disse em juízo, ou seja, que estavam lá como uma espécie de 

‘empenho’ (ou mais rigorosamente correto, penhor de coisa móvel), porque 

o increpado, horas antes, havia consumido algumas bebidas e como não 

tinha dinheiro naquele momento, empenhou as joias, prometendo voltar no 

dia seguinte para resgata-las em troca do pagamento. E, ressalte-se, a 

versão da dona do bar é corroborada por um cliente que teria ingerido 

bebidas junto a Marcelo e disse nada ter ouvido dele sobre furto ou venda 

de joias, bem como confirmou que mesmo não assistindo a negociação 

entre ele e a ré, que no mesmo dia soube que ele tinha deixado as joias 

como forma de garantia do pagamento das bebidas que havia consumido e 

não pago, narrando, ainda, que tanto para ele quanto para ela, Marcelo se 

disse trabalhador do circuito de rodeios, o que ele mesmo confirma em seu 

depoimento. Colho do depoimento da ré: “[...] Ele simplesmente tomou 

algumas bebidas, estava sem dinheiro, aí disse pra mim ficar com os 

anéis, que no outro dia ele iria pegar; disse para mim que trabalhava no 

rodeio, peguei os anéis, aí pouco mais de duas horas, os policiais 

chegaram e ele já tinha saído...” (Interrogatório de Ana Aparecida 

Apolinário – mídia digital de fl. 221). De tudo isso o que se extrai é a 

absoluta impossibilidade de cravar com convicção que Ana Apolinario 

tinha as joias como suas, ou em sua posse efetiva, razão porque não se 

perfaz, de modo cristalino, a figura da receptação, razão porque a 

absolvição é medida que se impõe. Sobre o tema, Cezar Roberto 

Bitencourt, melhor que ninguém, assinala: “Contudo, a sistemática hoje é 

outra: a elementar “‘sabe’ que é produto de crime” significa ter consciência 

da origem ilícita do que está comprando, isto é, ter consciência da ilicitude 

da conduta (elemento da culpabilidade normativa), e a elementar “deve 

saber”, por sua vez, significa a possibilidade de ter essa consciência da 

ilicitude. Logo, considerando que esse elemento normativo — consciência 

da ilicitude — integra a culpabilidade, encontrando-se, portanto, fora do 

dolo, somos levados a concluir que as elementares referidas são 

indicativas de graduação da culpabilidade, e não do dolo, como entendia a 

velha doutrina. Em contrapartida, a consciência do dolo — seu elemento 

intelectual —, além de não se limitar a determinadas elementares do tipo, 

como “sabe” ou “deve saber”, não se refere à ilicitude do fato, mas a sua 

configuração típica, devendo abranger todos os elementos objetivos, 

descritivos e normativos do tipo. Ademais, o conhecimento dos elementos 

objetivos do tipo, ao contrário da consciência da ilicitude, tem de ser atual, 

sendo insuficiente que seja potencial, sob pena de destruir a linha divisória 

entre dolo e culpa, como referia Welzel. Em sentido semelhante 

manifesta-se Muñoz Conde (Derecho Penal; Parte General, 2. ed., 

Valencia, Tirant lo Blanch, p. 285), afirmando que: “O conhecimento que 

exige o dolo é o conhecimento atual, não bastando um meramente 

potencial. Quer dizer, o sujeito deve saber o que faz, e não haver devido 

ou podido fazer”. Na verdade, a admissão da elementar “deve saber” 

como identificadora de dolo eventual impede que se demonstre in concreto 

a impossibilidade de ter ou adquirir o conhecimento da origem ilícita do 

produto receptado, na medida em que tal conhecimento é presumido. E 

essa presunção legal outra coisa não é que autêntica responsabilidade 

objetiva: presumir o dolo onde este não existe. No entanto, 

reconhecendo-se a elementar “deve saber” como indicadora de potencial 

consciência da ilicitude, isto é, como elemento integrante da culpabilidade, 

poder-se-á demonstrar, quando for o caso, sua inocorrência ou mesmo a 

existência de erro de proibição, permitindo melhor adequação da aplicação 

da lei (Código Penal Comentado, 7ª ed., ed. Saraiva). Minudenciando a 

lição irretocável do mestre gaúcho, o deve saber, não está a se referir à 

origem ilícita do bem, porque isso é elemento estruturante do tipo, ou seja, 

há de haver dolo direto e consciente de receptar; o que se coloca sob a 

potencialidade é a consciência de que esse agir (receber e guardar coisa 

oriunda de crime) caracteriza um delito. Ora, nada há nos autos que 

correlacione o furto dos 5 anéis (e de um bracelete que nunca foi 

encontrado e nem referenciado nos autos) com a conduta de Ana 

Aparecida de receber em penhor ou em pagamento as joias, não sendo 

possível dizer que isso (trocar bebida por anel ou em garantia que seja) se 

constitua fato típico de receptação de bens subtraídos. Com essas 

considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal verbalizada na denúncia ministerial, para CONDENAR 

Marcelo Lopes da Silva, nas penas do art. 155, caput, com a causa de 

aumento do art. 71 do CP (por duas vezes), bem como ABSOLVER Ana 

Aparecida de Abreu Apolinário da imputação de receptação qualificada 

(art. 180, § 3º, do Código Penal). De consequência, passo a dosar a pena 

aplicada, como corolário material do principio constitucional da 

individualização da sanção penal. DOSIMETRIA DA PENA 1.1- Furto 

Simples: Vítima Ana Patrícia 1ª fase: Submetendo a dosagem da pena às 

três fases de valoração idealizadas por Nelson Hungria, tenho que na 

primeira etapa da dosimetria da pena estatal em concreto a ser aplicada ao 

condenado, somente comporta negativação as circunstâncias e os 

motivos do crime, a primeira porque o réu, sem a menor cerimonia e 

preocupação, simplesmente surrupiou uma bicicleta dentro do 

estacionamento de um supermercado, aos olhos de todos, demonstrando 

seu absoluto descaso com a coletividade e com os reflexos de seu 

comportamento. Já quanto aos motivos do crime, conforme assinalado no 

depoimento dos milicianos, após subtrair a bicicleta, quando flagrado, o 

réu disse e repetiu que fazia isso porque tinha fetiche, fantasia em pegar 
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bicicletas alheias e surrupia-las de seus donos, o que não pode ser tido 

como normal ao tipo penal, obviamente. Sendo assim, a pena-base deve 

ser fixada pouco acima do mínimo legal, justificando sua positivação em 1 

ano e 3 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, calculados sobre 1/30 do 

salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos. 2ª fase: A mim se 

encontram presentes no caso, tanto a agravante do motivo fútil, porque o 

increpado reconheceu ter subtraído a bicicleta por mera aleivosia, desejo 

de se divertir com um veículo segundo ele com o qual fantasiava, bem 

como a atenuante da confissão, que nesse panorama, se-me afigura 

neutra em relação à agravante, na medida em que não foi essencial ao 

deslinde da controvérsia e, em juízo, o réu ainda tentou alterar um pouco o 

sentido de sua confissão, ao alegar tese de ‘furto de uso’. Desse modo, 

neutralizo as causas de agravo e decréscimo, deixando a pena no mesmo 

patamar inicial. 3ª fase: Também não encontro causas de aumento ou de 

diminuição a serem consideradas, e, desse modo, torno definitiva a pena 

em 1 ano e 3 meses de reclusão, e 11 dias-multa, à razão de 1/30 sobre o 

salário mínimo. 1.2 - Furto Simples: Vítima Elizangela Barbosa 1ª fase: 

Quanto à segunda vítima, a mim cabe negativar, unicamente, a 

culpabilidade do agente e os motivos do crime, afinal, restou demonstrado 

em juízo que Marcelo Lopes além de subtrair as joias da casa da vítima, 

ainda levou-as a um bar e deixou-as empenhadas, causando, inclusive, a 

prisão flagrancial da dona do estabelecimento e sua posterior acusação 

como receptadora, o que revela a maior reprovabilidade no comportamento 

do agente. Lado outro, os motivos do crime, como signatados pela própria 

dona do bar, foram para saciar o vício do réu em bebidas, porque trocou 

ou deu penhor as joias, logo após o delito, somente para poder consumir 

‘uns litrão de cerveja’, como narrado no depoimento da sra. Ana 

Apolinário. Sendo assim, a pena-base deve ser fixada pouco acima do 

mínimo legal, justificando sua elevação para 1 ano e 3 meses de reclusão, 

mais 11 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo nacional 

vigente ao tempo dos fatos. 2ª fase: Nessa quadra, não acho razões para 

agravo da pena, mas também inexiste falar em confissão, porque Marcelo 

em verdade tentou justificar sua conduta, criando uma estória de 

acerto/encontro de contas por um suposto programa sexual mal sucedido. 

Desse modo, fica a pena no mesmo patamar inicial. 3ª fase: Também não 

encontro causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, e, 

desse modo, torno definitiva a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão, e 11 

dias-multa, à razão de 1/30 sobre o salário mínimo. 2. CONTINUIDADE 

DELITIVA Aplicando a regra do art. 71 do CP, se tratando de crimes 

idênticos e com mesma sanção, adota-se qualquer uma das penas e, a 

posteriori, incide a fração da continuidade delitiva. Desse modo, não sendo 

as condutas timbradas com violência ou periculosidade excessiva, e 

diante da pequena lesividade das condutas, inclusive porque restituídos 

os bens às respectivas vítimas em sua integralidade, fixo a fração de 

aumento no patamar mínimo (1/6) e encontro uma pena final de 1 ano, 5 

meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa, calculados no mínimo legal. 

Determino, nos moldes do que estabelece o art. 387, § 2º do CPP, a 

detração do período de prisão cautelar do condenado (16/07 a 

10/12/2015, ou seja, 4 meses e 27 dias), decrescendo esse período do 

tempo restante da pena a ser cumprida. REGIME INICIAL e INDENIZAÇÃO 

MÍNIMA Passando à questão da fixação do regime inicial de cumprimento 

da pena, ante ao quantum da pena, e ao período já cumprido segregado, 

ainda que existam circunstâncias judiciais negativadas, não se mostra 

adequado iniciar a sanção por regime mais severo, razão porque fixo o 

sistema aberto, baseado na autodisciplina do condenado. Constatado o 

preenchimento das condições contidas no art. 44 do CP, deve a pena ser 

substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de 

serviços comunitários, cujo início, local e condições serão fixadas pelo 

juízo da execução penal em sede de audiência admonitória. Como foi 

amplamente demonstrado nos autos, não há que se falar em indenização 

mínima, porque foram encontrados e restituídos todos os pertences 

subtraídos das duas vítimas. DAS CUSTAS Deixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas processuais ante a hipossuficiência financeira 

alegada, tendo sido patrocinado pela DPE/MT. Por fim, transitada em 

julgado a sentença: 1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, comunicando a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado; 3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual; 3. Recolha-se a pena 

pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e 

seguintes da Lei nº 7.172 (Lei das Execuções Penais). A multa deverá ser 

paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum 

deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). 

Transitada em julgado para a acusação, expeça-se a carta de execução 

de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções Penais e a 

CNGC e, após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções 

Penais competente. Sentença: Autos nº. 2021-17.2015.811.0009 – Código 

nº. 93937SentençaVistos, etc.Trata-se de embargos de declaração 

manejados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da 

sentença de fls. 255/271, alegando omissão na referida sentença vez que 

não analisou a preliminar suscitada de insignificância da conduta e de 

extinção da punibilidade pela aplicação do artigo 34 da lei 9249/95. E ainda, 

embargos de declaração interpostos pela Defesa da acusada Ana 

Aparecida de Abreu Apolinário, em face da decisão de fl. 273, que 

determinou a perda da fiança, pugnando pela devolução, considerando a 

absolvição da ré.Pois bem.1- No tocante aos embargos de declaração 

interpostos pelo réu Marcelo Lopes da Silva, conheço por tempestivo e no 

mérito dou-lhe provimento para o fim de sanar a omissão arguida, vez que 

existente.Doravante passo a análise da preliminar.Quanto à tese 

defensiva trazida em sede de alegações finais, a qual pugna pela extinção 

da punibilidade pela aplicação do artigo 34 da Lei 9249/95, não merece 

prosperar, tendo em vista que o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 

Civil esclarece que a analogia somente deve ser utilizada quando a lei for 

omissa, o que não é o caso, visto que o Código Penal ao tratar de crime de 

furto, não previu causa de extinção da punibilidade quando o autor do 

crime restituir o bem furtado. Desta forma, não cabe aplicação da analogia, 

uma vez que não existe lacuna na lei penal, e do mesmo modo que não é o 

caso de utilizar interpretação analógica, considerando que a causa de 

extinção da punibilidade apontada se restringe aos crimes 

tributários.Acerca da aplicação do princípio da insignificância, de igual 

forma não merece deferimento, posto que o fato de ao final, restar 

restituída à vítima, por si só, não autoriza o reconhecimento da atipicidade 

da conduta pela incidência do princípio da insignificância, hipótese restrita 

a situações excepcionais, porquanto a infração penal, por mais leve que 

seja, importa na negação de valores que o criminoso não apenas ignora, 

mas agride.Nesse sentido:APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – 

INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A 

CONDENAÇÃO – 2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA ANTE A RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA – 

IMPOSSIBILIDADE – VALOR EXPRESSIVO DO BEM – 3. PLEITO PELA 

REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA 

COM LIGEIRO AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 4. PRETENDIDO 

RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE – DESNECESSIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL JÁ APLICADA E 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSOS DESPROVIDOS EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ((Ap 143797/2014, DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 12/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). Portanto, rejeito a preliminar 

suscitada pela Defesa.2- Outrossim, no tocante aos embargos de 

declaração interpostos pela Defesa de Ana Aparecida de Abreu 

Apolinário conheço por tempestivo e no mérito dou-lhe provimento para o 

fim de sanar a contradição arguida, vez que existente.Pois bem. 

Analisando os autos verifico que a fiança de fl. 39, foi paga por Ana 

Aparecida de Abreu Apolinário, e considerando a absolvição da acusada 

do crime imputado na denúncia, DETERMINO a devolução do valor pago a 

título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal, 

devendo ser transferida à conta indicada pelo Advogado fl. 279.Às 

providências.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 

18 de janeiro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 14 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERACILDO BENTO DE AMORIM, Cpf: 

02756332178, Rg: 1867690-1, Filiação: Rosiney Andrade de Oliveira 

Amorim e Domingos Tome de Amorim, data de nascimento: 16/04/1985, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, forneiro, Telefone 

9669-8320. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu ERACILDO BENTO DE AMORIM, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer 

junto à 3° Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, a fim de indicar a forma 

pretendida para a restituição do valor pago a título de fiança, informando 

todos os dados necessário, no prazo e 10 (dez), salientando que a inércia 

importará desde já, em perdas em favor da União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2391-64.2013.811.0009 – Código nº. 

85004DespachoVistos, etc.1.Considerando que fora extinta a punibilidade 

do acusado Eracildo Bento de Amorim em virtude de prescrição, conforme 

sentença de fls. 106/109, RESTITUA-LHE a fiança prestada à fl. 91, 

intimando-o para que, em 10 dias, informe os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União, devendo, neste caso, 

serem adotadas as providências para a transferência do valor.2.Não 

sendo o réu encontrado, desde já, DETERMINO a intimação por 

edital.3.Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 01 de 

agosto de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 14 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110981 Nr: 1059-86.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ROBERTO NUNES, Cpf: 

24600887875, Rg: 30.200.544-4, Filiação: Belarmina Azevedo de Souza e 

João Nunes de Souza, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, divorciado(a), 

aposentado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. REQUERIDO: ANTONIO ROBERTO NUNES, acima 

qualificado..

Sentença: À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim 

de convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas (fls. 

28/29).Anoto que as medidas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados do dia em que tomou ciência a ofendida, devendo aquela 

ser cientificada, nos termos do art. 201, §2º, do CPP , de que decorrido o 

prazo supracitado deverá, em 10 dias, informar se pretende a manutenção 

das medidas, consignando que a inércia importará na revogação, em 

virtude da desistência tácita.Decorrido o prazo assinalado acima e 

constatada a inércia, torne-me concluso.INTIME-SE, o requerido por edital, 

tendo em vista não possuir endereço certo, e pessoalmente a vítima desta 

decisão cientificando o primeiro que em caso de descumprimento poderá 

ensejar a custódia cautelar, no termos do artigo 313, inciso III, do CPP e no 

delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Ciência ao Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

19 de outubro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 14 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95553 Nr: 2993-84.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DOS SANTOS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRITE ALVES BETSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000410-07.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: INGRITE ALVES 

BETSCH Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada 

efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual a parte 

exequente pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. DEFIRO em parte 

o pedido da parte exequente para o desentranhamento do título de crédito 

original que instruiu a inicial. É que com o pagamento integral do débito, a 

restituição do título de crédito é devida à parte executada. Assim, proceda 

a Secretaria Judicial a restituição do documento à parte executada, 

mediante termo assinado nos autos. Após o trânsito em julgado, o qual 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001988-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON FREIDS FERNEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT18473/E 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GOMES BRAGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001988-05.2018.8.11.0009 Requerente: 

CLEBERSON FREIDS FERNEDA Requerido: ODETE GOMES BRAGA 
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FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 14 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001988-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON FREIDS FERNEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT18473/E 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GOMES BRAGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001988-05.2018.8.11.0009 Requerente: 

CLEBERSON FREIDS FERNEDA Requerido: ODETE GOMES BRAGA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 14 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001988-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON FREIDS FERNEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT18473/E 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GOMES BRAGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001988-05.2018.8.11.0009 Requerente: 

CLEBERSON FREIDS FERNEDA Requerido: ODETE GOMES BRAGA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 14 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001995-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA PIOVESAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001995-94.2018.8.11.0009 Requerente: 

BRUNA ANGELICA PIOVESAN DA SILVA Requerido: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 16:20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 14 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do(a) MM. FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 

8010181-55.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DOUGLAS 

HENRIQUE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS . Finalidade: Intimar o(a) 

Advogado(a)/procurador(a) da parte requerente, sobre a certidão de 

oficial de justiça de Id 13612508 , para apresentar endereço da parte 

atualizado promovente, para fins de intimação, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001922-59.2017.8.11.0009 REQUERENTE: RAMAO MIRANDA MENAS 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc., A obrigação foi satisfeita 

conforme comprovante juntado no ID 11311918. Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
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com fundamento no art. 487, inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do 

Código de Processo Civil. Arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001922-59.2017.8.11.0009 REQUERENTE: RAMAO MIRANDA MENAS 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc., A obrigação foi satisfeita 

conforme comprovante juntado no ID 11311918. Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do 

Código de Processo Civil. Arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARCIANA MARIA MORESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001535-10.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME POLO PASSIVO: Nome: 

MARCIANA MARIA MORESCO Nome: LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 15:40 COLÍDER, 21 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001270-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: WILSON GERALDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

07 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001270-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: WILSON GERALDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

07 de novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38360 Nr: 3058-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F DE PAULA TRANSPORTES-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte requerida da sentença a seguir transcrita: 

"Vistos. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS propôs a presente ação 

em face de S F DE PAULA TRANPORTES-ME. Devidamente intimada à 

parte autora a dar andamento no feito, permaneceu inerte, consoante 

certidões de fls.132 e 135. Decido. Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais, condeno a 

parte autora ao seu pagamento. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 1414-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, LEVINO JOSÉ 

SPERAFICO, DILSO SPERAFICO, ITACIR ANTONIO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NOBORU YABUTA, FABIO HIDEKI 

YABUTA, SERGIO SATOCHI YABUTA, EDUARDO MASSASHI YABUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101175 Nr: 1481-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio das Chaga R. Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404, LUCINÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78171 Nr: 2444-60.2015.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS, YBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 3109-81.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO FERREIRA BINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Indefiro a penhora on line tendo em vista que existe bem penhorado nos 

autos.

 Decisão-Edital

 Vistos.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado 

pelo leiloeiro.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO.

 1ª) 07 de Dezembro de 2018, a partir das 13:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

2ª) 07 de Dezembro de 2018, a partir das 14:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Intimar os executados do leilão.

Intimar o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem 

(credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.).

 Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 
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registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será eletrônico e também presencial.

 Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015 ).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no Art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 50% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor.

 O pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas.

 Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução 

em favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD. Ressalto que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta;

d) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000587-54.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. (AUTOR(A))

A. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000587-54.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ALINE DE SOUZA LAURINDO, AMANDA VALIANI DE SOUZA 

RÉU: VAGNER VALIANI FERREIRA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos ajuizado por Amanda Valiane de Souza, 

representada por sua genitora Aline de Souza Laurindo, em desfavor de 

Vagner Valiane Ferreira. Petição de ID 14965538 em que a parte 

exequente informa que foi efetuado o pagamento do débito. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Havendo o devedor adimplido o montante 

exequendo, consoante se pode constatar por meio do petitório de ID 

14965538 a extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, JULGO 

EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos termos do art. 924, 

II c/c art. 925 ambos do CPC. Tendo em vista o trabalho desempenhando 

pela causídica nomeada no feito, fixo em seu favor 4 URHs, devendo ser 

expedia certidão para cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. Custas pelo executado. P. I. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

10 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000623-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMENIGUE GOBBI GOIS OAB - RO4629 (ADVOGADO(A))

ROXANE FERRETO LORENZON OAB - RO4311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILBYA VILAS BOAS GONCALVES OAB - RO8831 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000623-96.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RUBENS DUARTE ROCHA RÉU: RIAN GOMES ROCHA Vistos. I 

– Ante a liminar proferida em sede de agravo de instrumento pela Instância 

Superior, cumpra-se a mesma em sua integralidade. II – Intimem-se as 

partes por meio de seus advogados – via Dje, para que tomem ciência da 

liminar proferida pelo juízo “ad quem”. III - Certifique a tempestividade da 

contestação e impugnação apresentada nos autos. IV - Nos termos dos 

arts. 178, II c/c art. 179, I do CPC, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação em 30 (trinta) dias. V - Após, voltem-me 

conclusos. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28937 Nr: 63-89.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.
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Considerando que não cabe ao juízo a produção de provas, declaro 

encerrada a instrução abrindo-se vistas às partes para apresentação de 

alegações finais.

Quanto ao ofício de fl. 213, deixo de proceder com a 

destruição/doação/leilão de referido bem apreendido, tendo em vista que o 

procedimento do júri é dividido em duas fases, sendo que, em caso de 

eventual pronúncia, pode o Ministério Público exibir tal objeto apreendido 

na fase de debates quando da Sessão de julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36865 Nr: 1564-10.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE - INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

 Compulsando os autos, vislumbro que há valores depositados nos autos.

Determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito;

Elabore-se alvará em favor do exequente no valor de R$ 16.701,62 

(dezesseis mil setecentos e um reais e sessenta e dois centavos), 

conforme requerido em fl. 245.

Determino, ainda, que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124058 Nr: 3750-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20.615, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 Vistos.

Registre-se que as informações solicitadas foram prestadas através do 

Ofício nº 131/2018-GAB, em anexo.

Ademais, se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), o que deverá ser 

certificado, recebo a apelação.

Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP), e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600 do 

CPP), aos apelados para também arrazoar.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38941 Nr: 3639-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada, na pesssoa de seu advogado, para 

providenciar a publicação, com posterior comprovação nos autos, do 

Edital de Intimação expedido na data 14/11/2018, com a finalidade de 

intimar a parte requerida da Decisão/Sentença, exarada na data: 

12/03/2018, fls.: 112/113, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121153 Nr: 2546-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DO POVO CMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

TANIA MARA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89034 Nr: 1868-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARIA DE FREITAS BORGES LAMANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYMUNDO RAPHAEL DA SILVA, DIRCEU 

GUIMENES AEDO, EDNA DE SOUZA DANILICHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:319410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a ausência de Defensor Público na Comarca, alternativa 

não há senão a nomeação de advogado dativo ao réu citado por edital, 

nos termos do art. 72, II, CPC.

Sendo assim, nomeio a Dra. Taiana Cristina Carvalho Marques – OAB nº 

25.314-O, para defender os interesses do réu Raymundo Raphael da 

Silva, até a designação de novo defensor, sendo que ao final dos 

trabalhos será fixado honorários a seu favor, devendo ser intimada da 

nomeação, bem como para apresentar contestação, no prazo legal.

 Após, vistas ao requerente para manifestação em 15 dias, voltando os 

autos conclusos, em seguida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72987 Nr: 316-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAKA AGROPECUARIA LTDA, ESPOLIO DE 

TSUGUIO TANAKA, ESPOLIO DE KIMIE TANAKA, CARMEM TSUYAKO 

TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro os pedidos retro.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84204 Nr: 412-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques 

Morais de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206438

 Vistos.

 MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e CLAUDIA INÊS MARQUES MORAIS 

OLIVEIRA opôs Embargos à Execução em face de RAÍZEN COMBUSTÍVEIS 

S/A, visando a extinção da execução, eem virtude do período de graça 

concedido em razão do pedido de recuperação judicial da empresa TREVO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS, da qual são sócios.

 Nos autos de cód. 78647 o plano de recuperação judicial da empresa 

referida foi homologado.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Analisando os presentes autos, verifico que perdeu seu objeto, 

considerando que o plano de recuperação judicial foi homologado nos 

autos de cód. 78647, razão pela qual o débito cobrado na execução 

embargada foi renovado, pois anterior ao pedido de recuperação judicial, 

conforme págs. 29/44, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05.

 Diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que 

se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

 Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61280 Nr: 3081-16.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

providencie o recolhimento e posterior comprovação nos autos, do valor 

respectivo à diligência urbana a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, a 

saber: “Oficiar o CIRETRAN de Comodoro/MT, para que este providencie a 

baixa da restrição de circulação do seguinte veículo automotor: Marca: 

Chevrolet; Modelo: S-10 Pick-Up Advanta; Chassi: 9BG138HX06C417158; 

Ano/Modelo: 2006; Ano/Fabricação: 2006; Placa: DSC7363; Cor: Prata”. 

Conforme requerido nas fl.: 62/64, dos autos em epígrafe. Outrossim, o 

respectivo ofício aguardará o recolhimento do valor da diligência na 

contracapa dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81785 Nr: 3874-47.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - 

OAB:206438, RODOLPHO VANCINI - OAB:SP 2017,402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução ajuizada por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A 

em face de MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e CLAUDIA INÊS MARQUES 

MORAIS DE OLIVEIRA.

Consta dos embargos em apenso que tais foram extintos em razão da 

novação da dívida, diante da homologação do planto de recuperação 

judicial da empresa TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E 

OUTROS, da qual são sócios os executados (Cód. 78647).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Analisando os presentes autos, verifico que perdeu seu objeto, 

considerando que o plano de recuperação judicial foi homologado nos 

autos de cód. 78647, razão pela qual o débito cobrado na presente 

execução foi renovado, pois anterior ao pedido de recuperação judicial, 

nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05.

 Diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que 

se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

 Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87401 Nr: 1319-23.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 (...)FIXO A PENA-BASE no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa.Não há agravantes nem atenuantes presentes. 

Ausente causas de aumento de pena, presente a causa de diminuição 

prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pelo que, levando-se em 

consideração a quantidade do entorpecente, bem como a substância em 

si, reduzo a pena de metade, pelo que, fixo a pena definitiva em 02 (dois) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta 

dias-multa.Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.O regime 

de cumprimento de pena deverá ser o Aberto, por inteligência do artigo 33, 

§2º, “c”, do Código Penal. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-86.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROGERIO MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RUSSI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Ratifico e retifico os termos da intimação inserta no ID 

16510714 - para fazer constar que as partes ficam intimadas na pessoa 

dos respectivos patronos. Comodoro/MT, 16 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestora de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-86.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROGERIO MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RUSSI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Ratifico e retifico os termos da intimação inserta no ID 

16510714 - para fazer constar que as partes ficam intimadas na pessoa 

dos respectivos patronos. Comodoro/MT, 16 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PROCESSO n. 1000160-57.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIENE DA SILVA Endereço: Sítio Nova Iguaçu, zona rural, Distrito 

Noroagro, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Endereço: AVENIDA MARECHAL 

FLORIANO, - DE 96 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20080-002 Senhor(a): REQUERIDO: LIGHT SERVICOS DE 

ELETRICIDADE S A A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2019 Hora: 16:50 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos 

.OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 

COMODORO, 16 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000160-57.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 21/01/2019 às 16h50min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

nas pessoas dos seus respectivos patronos. COMODORO, 16 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARQUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000132-89.2018.8.11.0046; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 18/03/2019 às 13h30min a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Ficam as partes intimadas nas pessoas dos seus respectivos 

patronos. COMODORO, 19 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia 

Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010250-78.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010250-78.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Ressai dos autos que o executado 

efetuou o pagamento da dívida voluntariamente. A autora intimada a se 

manifestar quedou-se inerte conforme certidão de ID nº 12996060. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do Exequente, declaro a 

obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da 

dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 12 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010250-78.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010250-78.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Ressai dos autos que o executado 

efetuou o pagamento da dívida voluntariamente. A autora intimada a se 

manifestar quedou-se inerte conforme certidão de ID nº 12996060. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do Exequente, declaro a 

obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da 

dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 12 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 PROCESSO n. 

1000433-47.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

GILSON ALVES DA SILVA Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: Estado 

de Mato Grosso Endereço: RUA DO CAJÁ, 00, C, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido A presente tem por finalidade a INTIMAÇÃO do polo Ativo, 

nos termos do processo acima indicado apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 15dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. JACIARA, 21 de novembro de 2018. Atenciosamente, LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002520-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002808-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003026-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO GAETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003026-49.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANTONIO SEBASTIAO GAETA RÉU: INTERLIGACAO ELETRICA DO 

MADEIRA S/A Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, a parte 

autora, ao argumento de não possui condições financeiras para arcar com 

o pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo 

com o art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por 

outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Ademais, 

verifica-se da exordial a ausência de procuração, documentos pessoais, 

comprovante de residência da parte autora, bem como documentos que 

comprovem os fatos alegados, documentos estes essenciais à 

propositura da demanda. Desta forma, intime-se a autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando os 

documentos essenciais à propositura da demanda, bem como, 

comprovando a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise 

do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de 

pagamento das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído 

à causa. Decorrido o prazo supra, façam os autos imediatamente 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

ADAO ROSA DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001859-94.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ADAO ROSA DE 

AQUINO - ME, ADAO ROSA DE AQUINO Vistos etc. Verifica-se que a 

petição de ID 16207360 diz respeito aos autos nº 8284-75.2018.8.11.0004 

– do Juízo de Barra do Garças/MT, sendo, portanto, estranha ao feito. 

Dessa maneira, determino o desentranhamento do petitório. De outra 

banda, devolva-se o Mandado ao Oficial de Justiça para que certifique se 

houve pagamento do débito e, em sendo negativa a certidão, proceda à 

penhora de bens e a avaliação, conforme decisão de ID 14988509. 

Restando a diligência infrutífera, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento na demanda, indicando 

bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Após, voltem conclusos 

para deliberações. Às providências. Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001681-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de dilação de prazo por 20 (vinte) dias, 

conforme requerido. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 21 de novembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003114-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY KRAUS TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS GOMES OAB - ES30791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003114-87.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: STEFANY KRAUS TOME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Compulsando a peça vestibular, observa-se que a parte 

demandante endereçou seu pedido ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, sendo a ação, porém, distribuída em 21/11/2018 à esta Vara. 

Ainda, considerando o pleito contido no ID 16597196, proceda-se à 

redistribuição ao Juízo do Juizado Especial Cível desta Comarca. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003096-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003096-66.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MARCIO BINELLO REQUERIDO: ALICE DOS SANTOS 

FERREIRA Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, conforme 

determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do 

CPC. Nesse contexto, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Cite-se a parte requerida, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 547 de 989



compareça à audiência designada (artigo 695, § 2º do CPC), 

acompanhada de advogado, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335 do CPC. Havendo desinteresse pela requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado da parte requerente ou da 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). 

Havendo acordo entre as partes, dê-se vista dos autos ao MPE, após, 

conclusos para homologação. Por oportuno, notifique-se a equipe 

multidisciplinar para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o estudo 

psicossocial no domicílio das partes. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 de novembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62289 Nr: 231-92.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdineis Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARINHO GARCEZ CABELLEIRA, 

ESPOLIO DE ANTÔNIA ESPERANÇA ATHAIDES SOSA, ILCA SUZI FURLAN 

CABELEIRA, ARAMY ATHAYDE CABELLEIRA, EDSON CABELLEIRA 

MOTA, JOÃO MILTON RIGO, MAHMUD YUSSEF AHMAD, Sebastião 

Nogueira do Carmo, POSTO BR 364, ESPÓLIO DE ERMINIO CASA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, diante da juntada realizada pela parte ré à Ref. 137, 

consigna-se que a regularização da representação processual exigida na 

decisão de Ref. 130 diz respeito aos poderes conferidos à EDSON 

CABELLEIRA MOTTA, e não ao advogado da parte requerida.

Assim, intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o devido cumprimento do decisum de Ref. 130, promovendo a 

regularização dos poderes conferidos à EDSON CABELLEIRA MOTTA.

De outra banda, diante das certidões negativas às Ref. 142 e 148, 

intime-se a parte requerente para, no mesmo prazo supra, trazer aos 

autos comprovantes da data de ligação da respectiva Unidade 

Consumidora do imóvel objeto da lide, ou comprovar a impossibilidade de 

promover a juntada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1832 Nr: 843-26.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3591-B/MT, Sueli Solange Capitula - OAB:Procuradora do

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, Beatriz de Freitas Costa - 

OAB:9707-A/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B, SAMUEL 

MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 Vistos etc.

O executado, conforme certidão de fls. 702 foi devidamente intimado na 

pessoa de seu procurador, via DJE, a localização dos veículos a serem 

contritos, prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e, embora 

decorrido o prazo, até a presente data nada manifestou, desta forma o 

executado deve ser multado em 20% do valor da execução nos termos do 

artigo 774, V, parágrafo único, do CPC.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que:

 (...)

 V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus

 Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material.

De outra banda, no item “d” de fl. 700 a parte exequente requer diligência 

pelo Juízo a fim de obter cópias das últimas Declarações de Imposto de 

Renda do executado, sem que ao menos tenha comprovado que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu 

dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMA INFOJUD. PESQUISA. 1 A intervenção 

judicial, mediante a expedição de ofícios e consultas ao sistema INFOJUD 

somente se justifica em caráter excepcional, "quando esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora", o que não restou 

demonstrado no caso dos autos. (Cf.STJ - Resp 953286/SP, 1ª Turma, 

Min. José Delgado, DJ 08/11/2007.) 2. Na hipótese dos autos, 

comprovou-se que foram esgotados todos os meios para localizar bens 

passíveis de penhora. 3. Agravo regimental provido.” (AGA 

0025119-70.2015.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 07/10/2016) (grifo 

nosso).

Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Infojud.

Por fim, intime-se o exequente para atualizar o valor do débito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10826 Nr: 1364-29.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIMIRO ANTÔNIO THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, JAYME FERRUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Andrews Veras Ferruccio - OAB:336709 - 

SP, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco 

Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, traga o exequente cópia da matrícula do imóvel penhorado, 

com a devida averbação, no prazo de 15 dias.

 Sem prejuízo, intime-se o executado, bem como seu cônjuge, se houver, 

para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e avaliação, no 

prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.
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Aportando aos autos a matricula do imóvel com a devida averbação da 

penhora, e decorrido o prazo de impugnação sem manifestação do 

executado, desde já determino a expedição de carta precatória à comarca 

de Assis/SP, para realização dos atos expropriatórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2366-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, VANIA RUIZ 

FERREIRA JAQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BONAFÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO 

- OAB:13090-A/MT, WALTER FERREIRA - OAB:1310-A

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Após o trânsito em julgado, determino arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1108 Nr: 121-26.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e BACENJUD.Inicialmente, quanto ao pedido de consultas 

sistêmicas via RENAJUD e INFOJUD, observa-se que a parte exequente foi 

intimada para requerer o que entender de direito e comparece aos autos 

sem que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo 

o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando a parte 

exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como 

é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem 

os seguintes precedentes:“AGRAVO. EXECUÇÃO.Assim, indefiro o pedido 

de busca de bens via Renajud e Infojud.De outra banda, quanto ao pedido 

de penhora por meio do sistema BACENJUD, deve ser consignado que o 

artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 2.789.946,24 

(dois milhões setecentos e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e 

seis reais e vinte e quatro centavos) nas contas da parte executada: LUIZ 

SACARDI, CPF nº 236.351.778-49.Nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Ainda, restando a diligência infrutífera, 

indique a credora outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures 

menc ionado,  CERTIFIQUE-SE e vo l tem-me os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 2509-08.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783 - MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias das partes 

executadas (fls. 259/260).Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 

835 do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 75.531,88 

(setenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito 

centavos) na conta da parte executada: EVERTON JORGE SCHINOCA , 

CPF nº 882.092.021-20.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, 

restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais 

possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.De outra banda, atente-se a secretaria para que as 

futuras publicações sejam realizadas em nome de Nilton Massaharu Murai 

- OAB/MT 16.783/O, conforme requerido à fl. 264. Ainda, retifique a 

autuação do feito cadastrando o referido advogado como representante 

do pólo ativo da presente execução, conforme pleiteado à fl. 

264.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 09 

de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51291 Nr: 3193-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINÉIA DE SOUZA CELESTINO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes de 

Lima - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 

do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 4.980,88 

(quatro mil novecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos) nas 

contas da parte executada: CLEIDINEIA DE SOUZA CELESTINO ME, CNPJ 

nº 04.388.467/0001-01.Assim, indefiro o pedido de busca de bens via 

Renajud e Infojud.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 47282 Nr: 2422-52.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE BATERIAS DELTA LTDA, EUCLIDES 

TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ, Mônica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Comércio de Baterias 

Delta Ltda., em desfavor da OI – Brasil Telecom S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

Houve a penhora de valores na conta bancária de titularidade da 

executada (fls. 229/233).

Posteriormente, determinou-se a expedição de certidão de crédito líquido 

em favor do exequente para fins de habilitação nos autos da Recuperação 

Judicial da empresa requerida (fls.276/277).

Interposto Agravo de Instrumento, houve a reforma da decisão 

anteriormente mencionada, mantendo-se a penhora online efetivada (fls. 

300/304).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento n°. 

1010742-60.2018.8.11.0000, mantendo-se a penhora online realizada nos 

autos, é caso de reconhecimento do pagamento do débito com a 

consequente extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Determino a liberação dos valores bloqueados às fls. 229/233 em favor do 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001793-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (RÉU)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001793-17.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME, 

ZILDA CRISTINA DA ROCHA Vistos etc. Cuida-se de ação monitória 

visando o pagamento de soma em dinheiro. Deferida a expedição do 

mandado de pagamento (ID 14771441), o devedor não pagou nem 

ofereceu embargos, consoante se extrai do teor da certidão de ID 

15243752. Nessa toada, não havendo embargos nem pagamento, 

converto a decisão inicial mandamental e de conteúdo positivo em título 

executivo judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em mandado 

executivo (CPC, Art. 701, § 2°). Proceda-se a retificação no sistema 

Apolo. Na forma do § 2º do Art. 513 do CPC, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

conforme preceitua a Lei nº 11.232/05. Fica(m) o(s) devedor(es) 

advertido(s) de que, transcorrido o prazo previsto no Art. 523 do CPC, 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos 

próprios autos, impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do Art. 523, CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o 

credor para atualização do débito, no mesmo prazo. Por fim, após o 

trânsito em julgado da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do Art. 517, 

que servirá também aos fins previstos no Art. 782, § 3º, ambos do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003027-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIANA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003027-34.2018.8.11.0010. IMPETRANTE: 

ELIZANGELA MARIANA DE SOUZA IMPETRADO: PREFEITO ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por ELIZÂNGELA MARIANA DE SOUZA LOPES em face do 

PREFEITO MUNICIPAL – ABDULJABAR GALVIN MOHAMAD, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte impetrante que realizou 

concurso público da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, Edital nº 001/2014, 

para preenchimento de vaga de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI, 

do qual ficou em 29ª (vigésima nona) posição na categoria classificada, 

sendo o concurso homologado no mesmo ano e prorrogado por mais 02 

(dois) anos em 06/12/2016. Ocorre que o município realizou processo 

seletivo para preenchimento de vagas, inclusive, na mesma função em 

que a impetrante logrou êxito na classificação. Dessa forma, requer o 

deferimento de decisão liminar para que seja suspenso o certame e, ao 

mesmo tempo, nomeada para o cargo inscrito e classificado, ou seja 

reservada sua vaga até a conclusão da ação mandamental. Vieram os 

autos conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, é imperioso 

ressaltar, que segundo o ensinamento doutrinário brasileiro, o processo é 

um instrumento que deve amoldar-se aos propósitos do direito subjetivo 

material, de forma que além de assegurar a composição da lide submetida 

à apreciação do julgador, deve proporcionar a melhor e mais rápida 

concretização do direito material pleiteado. O direito processual civil prevê 

uma série de institutos a fim de dar maior efetividade ao processo, e, via 

de consequência coibir os efeitos do tempo sobre o direito material em 

discussão, sendo um desses institutos a medida liminar. A liminar no 

Mandado de Segurança é diferente da que se anota nas ações 

cautelares, é que no Mandado de Segurança o impetrante tem de mostrar 

a prova do direito líquido e certo e sua violação, portanto, despiciendo o 

fumus boni juris; não há fumaça do bom direito, mas direito concreto, claro, 

visível, bem como o periculum in mora. O primeiro dos requisitos acima 

corresponde à existência nos autos de prova razoável capaz de 

convencer o julgador acerca da existência do direito invocado pela parte 

autora. Contudo, compulsando os autos, verifico não estarem presentes 

os requisitos autorizadores da concessão da liminar, porquanto, em um 

primeiro momento, não há demonstração do fumus boni juris, já que se 

verifica do Edital nº 001/2014 a previsão de 05 (cinco) vagas para o cargo 

de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI (ID 16548004 – Pág. 21), 

havendo tão somente expectativa de direito por parte da impetrante, já que 

esta foi classificada em 29ª colocação no certame. Outrossim, a liquidez e 

certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade da ação 

mandamental é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos 

fatos, o que não corrobora com as alegações da impetrante, pois esta 

paira apenas no campo da expectativa de direito, em decorrência de estar 

classificada em 29ª posição no resultado final do certame, conforme ID 

16548005 – Pág. 11). Ademais, a presente causa envolve a mesma 
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discussão da Ação Civil Pública nº 4538-55.2016.811.0010, nesta em que 

já fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a 

prorrogação da validade do concurso público Edital nº 001/2014 pelo 

período igual de 02 (dois) anos, ou seja, para que perdure até a data de 12 

de janeiro do ano de 2019, possibilitando, com isso, a nomeação de 

candidaos aprovados, já que existem servidores contratados em caráter 

precário para ocupação da vaga. Ainda, não verifico a presença do 

periculum in mora, já que a impetrante não demonstrou quaisquer riscos 

para a perfeita e eficiente atuação do provimento final do mérito, ficando 

apenas no campo de meras alegações. Com isso, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, mas sim como 

o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado 

pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou 

moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por 

isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega 

poderes à Administração, preserva, apenas, o impetrante de lesão 

irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado. Em 

que pese dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma 

direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira 

mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, assim 

como o doutrinador Hely Lopes Meirelles sustenta: “A liminar não é uma 

liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que 

não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, 

não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua 

admissibilidade”. Desta forma, entendo no caso em tela, que não se 

encontra presente uns dos requisitos ensejadores para o deferimento da 

liminar pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido liminar ora requerido pela 

impetrante. De outra banda, notifique-se a autoridade coatora e o agente 

coator, requisitando-se as informações a respeito dos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do inciso I, do artigo 7º, da lei nº 12.016/09. 

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar se tem 

interesse na causa. Em seguida, conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003028-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003028-19.2018.8.11.0010. IMPETRANTE: 

SANDRA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: PREFEITO ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por SANDRA RODRIGUES DA SILVA em face do PREFEITO 

MUNICIPAL – ABDULJABAR GALVIN MOHAMAD, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte impetrante que realizou concurso 

público da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, Edital nº 001/2014, para 

preenchimento de vaga de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI, do 

qual ficou em 31ª (trigésima primeira) posição na categoria classificada, 

sendo o concurso homologado no mesmo ano e prorrogado por mais 02 

(dois) anos em 06/12/2016. Ocorre que o município realizou processo 

seletivo para preenchimento de vagas, inclusive, na mesma função em 

que a impetrante logrou êxito na classificação. Dessa forma, requer o 

deferimento de decisão liminar para que seja suspenso o certame e, ao 

mesmo tempo, nomeada para o cargo inscrito e classificado, ou seja 

reservada sua vaga até a conclusão da ação mandamental. Vieram os 

autos conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, é imperioso 

ressaltar, que segundo o ensinamento doutrinário brasileiro, o processo é 

um instrumento que deve amoldar-se aos propósitos do direito subjetivo 

material, de forma que além de assegurar a composição da lide submetida 

à apreciação do julgador, deve proporcionar a melhor e mais rápida 

concretização do direito material pleiteado. O direito processual civil prevê 

uma série de institutos a fim de dar maior efetividade ao processo, e, via 

de consequência coibir os efeitos do tempo sobre o direito material em 

discussão, sendo um desses institutos a medida liminar. A liminar no 

Mandado de Segurança é diferente da que se anota nas ações 

cautelares, é que no Mandado de Segurança o impetrante tem de mostrar 

a prova do direito líquido e certo e sua violação, portanto, despiciendo o 

fumus boni juris; não há fumaça do bom direito, mas direito concreto, claro, 

visível, bem como o periculum in mora. O primeiro dos requisitos acima 

corresponde à existência nos autos de prova razoável capaz de 

convencer o julgador acerca da existência do direito invocado pela parte 

autora. Contudo, compulsando os autos, verifico não estarem presentes 

os requisitos autorizadores da concessão da liminar, porquanto, em um 

primeiro momento, não há demonstração do fumus boni juris, já que se 

verifica do Edital nº 001/2014 a previsão de 05 (cinco) vagas para o cargo 

de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI (ID 16548150 – Pág. 21). 

Outrossim, a liquidez e certeza do direito, que se exige como condição de 

admissibilidade da ação mandamental é a que resulta da prova documental 

e pré-constituída dos fatos, o que não corrobora com as alegações da 

impetrante, pois esta paira apenas no campo da expectativa de direito, em 

decorrência de estar classificada em 31ª posição no resultado final do 

certame, conforme ID 16548151 – Pág. 11). Ademais, a presente causa 

envolve a mesma discussão da Ação Civil Pública nº 

4538-55.2016.811.0010, nesta em que já fora deferida a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar a prorrogação da validade do concurso 

público Edital nº 001/2014 pelo período igual de 02 (dois) anos, ou seja, 

para que perdure até a data de 12 de janeiro do ano de 2019, 

possibilitando, com isso, a nomeação de candidaos aprovados, já que 

existem servidores contratados em caráter precário para ocupação da 

vaga. Ainda, não verifico a presença do periculum in mora, já que a 

impetrante não demonstrou quaisquer riscos para a perfeita e eficiente 

atuação do provimento final do mérito, ficando apenas no campo de meras 

alegações. Com isso, a medida liminar não é concedida como antecipação 

dos efeitos da sentença final, mas sim como o procedimento acautelador 

do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa 

prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração, 

preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando 

provisoriamente os efeitos do ato impugnado. Em que pese dizer que a 

liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela 

concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito 

líquido e certo e a prova da violação dele, assim como o doutrinador Hely 

Lopes Meirelles sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é 

medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada 

quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser 

concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Desta 

forma, entendo no caso em tela, que não se encontra presente uns dos 

requisitos ensejadores para o deferimento da liminar pleiteada. Assim, 

INDEFIRO o pedido liminar ora requerido pela impetrante. De outra banda, 

notifique-se a autoridade coatora e o agente coator, requisitando-se as 

informações a respeito dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do inciso I, do artigo 7º, da lei nº 12.016/09. Dê-se ciência ao Município, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos 

termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09. Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestar se tem interesse na causa. Em 

seguida, conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 21 

de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003092-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003092-29.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

WELINTON JOSE DE ALMEIDA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 
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diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. REMETAM-SE os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003029-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIANA SATELIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003029-04.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: LUANA VIANA SATELIS IMPETRADO: PREFEITO 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD VISTOS ETC, Intime-se o impetrado 

para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestar acerca do 

pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 21 de novembro de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002891-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARTA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

WILMA PEREIRA DE FREITAS (CONFINANTES)

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MARCELINO ABRUS 

(CONFINANTES)

LUZIA ANDRADE COELHO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002891-37.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARTA RODRIGUES DE CARVALHO, GENILDO FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VISTOS ETC, Trata-se 

de Ação de Usucapião proposta por Marta Rodrigues de Carvalho e 

Genildo Pereira de Souza, em face de Excel Construtora e Incorporadora 

Ltda, qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser possuidor de um 

imóvel de propriedade do requerido, há 18 anos, identificado como Lote 

15, Quadra 08, Bairro Jardim Leblon, com área de 375.25 m² (trezentos e 

setenta e cinco metros quadrados e vinte e cinco metros quadrados), 

situado na Rua RL1, n° 466, Bairro Jardim Leblon em Jaciara –MT. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o requerido, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002975-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERREIRA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIELSON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002975-38.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: RENATA FERREIRA DE AQUINO EXECUTADO: RONIELSON 

FERREIRA DE SOUZA VISTOS ETC, Pedro Henrique de Aquino De Souza 

representado por sua genitora Renata Ferreira de Aquino ajuizou 

“Cumprimento de Sentença de Alimentos”, em face de Ronielson Ferreira 

de Souza, em síntese, argumentando que o requerido não vem cumprindo 

com as obrigações dos alimentos acordados nos autos código 64769. 

Requer a citação do demandando na forma do art. 528, §§ 3º, 4º, 5° e 7º 

do Novo Código de Processo Civil, a concessão do benefício da justiça 

gratuita. É o relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na 
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forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o executado, no 

endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes do NCPC. 

Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004]. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002743-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA JESUS MODESTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FRANCISCO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002743-26.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SILVANA JESUS MODESTO RÉU: RONALDO FRANCISCO PEREIRA 

VISTOS ETC, MARCOS VINÍCIUS MODESTO PEREIRA e ORLIANE JESUS, 

representados por sua genitora SILVANA JESUS MODESTO, ajuizou a 

presente “Ação Revisional de Alimentos” em face de RONALDO 

FRANCISCO PEREIRA, almejando, liminarmente, a majoração dos alimentos 

devidos aos menores. Aduz, em apertada síntese, que entabulou acordo 

com o requerido em audiência conciliatória realizada no CEJUSC 

(procedimento nº 89915), no qual ficou estabelecido que o genitor 

pagasse alimentos ao filho na quantia de 4,03% (trinta e quatro vírgula três 

por cento) do salário mínimo vigente no país. Alega que desde a data do 

acordo as despesas com o filho aumentaram, diante da desvalorização da 

moeda nacional e aumento dos preços por conta da inflação. Requer a 

concessão de tutela provisória de urgência para majorar a prestação 

alimentícia ao patamar de 42% (quarenta e dois por cento) do salário 

mínimo vigente no país, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, tais como: médicas, odontológicas, vestuário, material 

escolar. Com a inicial acostou documentos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. I. Da Gratuidade da Justiça. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. II . Da Tutela Provisória de 

Urgência: Tutela Provisória de Urgência, prevista no art. 300 e ss. do Novo 

Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

análise da inicial, verifico que a parte autora alega que as despesas com o 

menor aumentaram, não dispondo de meios para custear sozinha todas as 

despesas inesperadas para com o filho, sendo que o requerido possui 

condições em arcar com a majoração. Contudo, não há elementos 

indicativos e suficientes para o deferimento da pretensão, uma vez que, 

dos documentos juntados, não verifico a probabilidade do direito invocado, 

uma vez inexistente qualquer documento que comprove tais aumentos nas 

despesas com o filho. Por outro lado, não há também nenhum indício que 

comprove a possibilidade do requerido em arcar com o aumento do valor. 

Diante da previsão legal contida no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que 

aqui deve ser observado, a liminar para o fim de rever o valor fixado a 

título de alimentos fixados não merece prosperar. Portanto, inexistentes os 

requisitos legais do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a 

concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de urgência da tutela. 

Cite-se o alimentante para comparecer à audiência conciliatória, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca, ou, caso não tenha interesse na 

tentativa de autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da 

referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 

334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002871-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ELIAS JOAO DA SILVA (CONFINANTES)

ELISANGELA PEREIRA FURTADO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002871-46.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANTONIO DOS SANTOS RÉU: EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Antônio 

dos Santos, em face de Excel Construtora e Incorporadora Ltda, 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser possuidor de um imóvel 

de propriedade do requerido, há 15 anos, identificado como Lote 21, 

Quadra 08, Bairro Jardim Leblon, com área de 336.00 m² (trezentos e trinta 

e seis metros quadrados), situado na Rua RL1, nº 538, Bairro Jardim 

Leblon em Jaciara -MT. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 
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apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido, na pessoa 

de seus representantes, para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, 

será declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002688-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

TEREZA APARECIDA DIAS ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAELSON DA SILVA FELIPE (RÉU)

Outros Interessados:

ALICE MARIA DE JESUS SILVA (CONFINANTES)

NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

ANGELA DA CRUZ (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002688-75.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

TEREZA APARECIDA DIAS ARAUJO, FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO 

RÉU: LAELSON DA SILVA FELIPE VISTOS ETC, Trata-se de Ação de 

Usucapião proposta por Tereza Aparecida Dias Araújo e Francisco Cunha 

de Araújo em face de Laelson Da Silva Felipe, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, serem possuidores de um imóvel de propriedade do 

requerido, há 14 anos, identificado como Lote 30, Quadra 11, Bairro Jardim 

Aeroporto I, com área de 312.00 m² (trezentos e doze metros quadrados), 

situado na Rua Marechal Rondon, n° 144, Bairro Jardim Aeroporto I em 

Jaciara-MT. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º 

da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Carta 

Registrada, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002793-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS NUNES CARDOSO (REQUERENTE)

FABIANO DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002793-52.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DIAS NUNES CARDOSO, FABIANO DA 

SILVA CARDOSO REQUERIDO: ELIZABETE DA SILVA CARDOSO VISTOS 

ETC, Trata-se de pedido de “Homologação de Acordo Extrajudicial” 

ajuizado por Maria de Fátima Nunes, Fabiano da Silva Cardoso e Elizabete 

da Silva Cardoso. Alegam que os acordantes Maria de Fátima Nunes e 

Fabiano da Silva Cardoso são genitores do menor Luis Fabiano Nunes 

Cardoso, nascido em 27 de novembro de 2009, contudo, concordam que a 

criança fique sob os cuidados da 3ª acordante, Sra. Elizabete da Silva 

Cardoso, avó paterna do infante. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público. Após, volte-me para decisão. Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002796-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE ALVES DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002796-07.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: NELSON PEREEIRA LOPES REQUERIDO: ELENICE ALVES DE 

FRANCA VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso” ajuizada 

por Nelson Pereira Lopes, em face de Elenice Alves de França, em 

síntese, argumentando estão separados de fato há 02 (dois) meses. 

Alegam que não possuem filhos menores de idade, não possuem bens, 

tampouco dívidas a partilhar. Requer os benefícios da gratuidade da 

justiça e, no mérito, a decretação do divórcio do casal. É o relato. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

344 NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002798-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERNANDES CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002798-74.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO FERNANDES CUNHA REQUERIDO: 

JOÃO ALVES DA CUNHA VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Divorcio 

Litigioso” ajuizada por Maria do Carmo Fernandes Cunha, em face de João 

Alves da Cunha, em síntese, argumentando estão separados de fato há 

40 (quarenta) anos. Alegam que não possuem filhos menores de idade, 

não possuem bens, tampouco dívidas a partilhar. Requer os benefícios da 

gratuidade da justiça e, no mérito, a decretação do divórcio do casal. É o 

relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º 

da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 
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344 NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002725-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA CLEUSA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RUIZ FERREIRA (RÉU)

CELIA FERREIRA FROES (RÉU)

MILTON FERREIRA JUNIOR (RÉU)

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA (RÉU)

SONIA FERREIRA VALVERDE MATTOS (RÉU)

Outros Interessados:

LAYD DAYANA DE MORAES SIQUEIRA (CONFINANTES)

WALDIR GONCALVES FERREIRA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002725-05.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA CLEUSA GONCALVES, ARLINDO SOARES DA SILVA RÉU: VANIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, CELIA FERREIRA FROES, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SONIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, MILTON FERREIRA 

JUNIOR VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Maria 

Cleusa Gonçalves Soares da Silva e Arlindo Soares da Silva em face de 

Espólio de Milton da Costa Ferreira, na pessoa de Vania Ruiz Ferreira 

Jaqueira, qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser possuidor de 

um imóvel de propriedade do requerido, há 11 anos, identificado como Lote 

04, Quadra 212, Bairro Santo Antônio, com área de 620.00 m² (seiscentos 

e vinte metros quadrados), situado na Rua Tabajara, n° 772, Bairro Santo 

Antônio em Jaciara-MT. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Carta 

Registrada, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o oficial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002863-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002863-69.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA VISTOS ETC, Trata-se de 

pedido de “Alvará Judicial” postulado por Gustavo Pereira da Silva, 

requerendo autorização para levantamento de valores eventualmente 

deixados em conta bancária da de cujus Mauro Gonçalves da Silva, 

falecida em 16 de maio de 2018. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Oficie-se a agência bancária da 

Caixa Econômica Federal desta Comarca para que informe o saldo de 

FGTS atualizado existente em nome do de cujus. Colha-se o parecer da 

representante do Ministério Público. Após, conclusos. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52171 Nr: 738-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Revogo a liminar de fl. 42.Sem honorários advocatícios.Transitada 

em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 13 

de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 1656-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nila Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca das informções acostadas aos autos nas ref. 74 e 

75, bem como, requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11264 Nr: 181-86.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA BRAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Certifico e dou fé que, a RPV de fls. 284 foi devolvida pelo TRF constando 

duplicidade conforme cópia de fls. 285. Certifico mais que, faço a 

intimação do advogado da autora para manifestar-se. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 3648-19.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Fernandes Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3648-19.2016.811.0010

Código nº. 82891

Requerente: Zilda Fernandes Coimbra

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Especial Rural por Idade ajuizada por 

Zilda Fernandes Coimbra, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificado nos autos.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 16h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Rol de testemunhas da parte autora já foi apresentado na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54936 Nr: 3360-76.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32059 Nr: 3630-42.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRE FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26618 Nr: 41-42.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LTDA JACIARA EMP. IMOB. LTDA, 

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do Auto de Penhora, 

Avaliação e Intimação (fls. 160/160-vº) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26630 Nr: 55-26.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 557 de 989



prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do Auto de Penhora e 

Depósito (fls. 98/98-vº) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46666 Nr: 1713-17.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, 

Tatiani Aparecida de Oliveira Fabian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 

MACEDO - OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153.621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 1176-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:215.228/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida (fls. 133-vº) e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3825 Nr: 60-39.1995.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E RECAPAGEM DE PENEUS 

JACIARENSE LTDA, ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO, WALTER 

MOREIRA COSTA, MARIA LUCIMAR SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação às partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31103 Nr: 3008-60.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUZA LOPES FULADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32768 Nr: 337-30.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES MONÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54207 Nr: 2686-98.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA DE OLIVEIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54211 Nr: 2690-38.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURORA PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 3301-88.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ROSSONI POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 3458-61.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 55113 Nr: 3522-71.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca da retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55165 Nr: 3571-15.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46906 Nr: 1987-78.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS, ANDREIA EVARISTO 

BARBOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO LUIZ DE CAMARGO, EUCLIDES 

BARBOSA MARTINS, JESUALDO MORAIS DA SILVA, JAELSON 

EVARISTO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5.234-MT, JOSE 

EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT, RICARDO MARQUES 

DE ABREU - OAB:11683/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação às partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26601 Nr: 31-95.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAVELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e do fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do Auto de Penhora e Avaliação 

de fls. 83/84 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46256 Nr: 1259-37.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORISVALDO BATISTA DE OLIVEIRA, 

MAILDE ALVES DE SOUZA, RICARDO MARQUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - 

OAB:31722

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 230 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48817 Nr: 500-39.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, os embargos foram protocolados no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca dos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80139 Nr: 2244-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBRACON RONDONÓPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45527 Nr: 421-94.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERNANDO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 168 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68 Nr: 664-92.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIGOZZI BIUDES, LUIZ SACARDI, 

MERCEDES GOMES SACARDI, ODINEI FERREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 1673-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 142453 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/02/2019 às 13hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49660 Nr: 1422-80.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BARTH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - OAB:84.814 

SP, NORBERTO TARGINO DA SILVA - OAB:1586-A, SERGIO SCHULZ - 

OAB:16807-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição do requerido de 

fls. 329 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51232 Nr: 3132-38.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CRISTÓVÃO DE SOUZA GOMES, OZANA 

PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 136 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24445 Nr: 656-66.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA GEAN MENDES DE SOUZA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação à exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar a conta bancária para futura expedição de 

alvará eletrônico do valor depositado nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002581-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA GRACIELE DE FREITAS BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO APARECIDO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002581-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

NADIA GRACIELE DE FREITAS BUENO REQUERIDO: LUCIANO APARECIDO 

BUENO VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados 

pela requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, não visualizei o endereço do requerido, tampouco 

a existência de pedido de citação por edital. Assim, intime-se a requerente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial e traga aos autos o 

endereço completo do demandado, ou comprove a impossibilidade de 

localização via Infoseg e requeira expressamente a sua citação por edital, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 21 

de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002752-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILMA ISIDORIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002752-85.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSILMA ISIDORIO DOS SANTOS RÉU: EDVALDO SANTOS OLIVEIRA 

VISTOS ETC, Nathállia Isidorio dos Santos Oliveira, representado por sua 

genitora Rosilma Isidorio Dos Santos, ajuíza a presente “Ação Revisional 

de Alimentos”, em face de Edvaldo Santos Oliveira, almejando, 

liminarmente, a majoração da prestação alimentícia ao patamar de 22% 

(trinta e dois por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias. Aduz, em apertada síntese, que 

en tabu lou  acordo  com o  requer ido  nos  au tos  n º 

0001237-59.2012.8.02.0053 da 1° Vara Civil e da Infância e Juventude de 

São Miguel Dos Campos - AL, no qual ficaram estabelecidos os alimentos 

à filha na quantia de 16% (dezesseis por cento) do salário mínimo vigente 

no país. Alega que desde a data do acordo as despesas com a filha 

aumentaram devido à desvalorização da moeda nacional e aumento dos 

preços por conta da inflação. Com a inicial acostou documentos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. I. Da Gratuidade da Justiça. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a 

Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. II . Da 

Tutela Provisória de Urgência: Tutela Provisória de Urgência, prevista no 

art. 300 e ss. do Novo Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 300. A 
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tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da análise da inicial, verifico que a requerente 

alega que as despesas com a menor aumentaram, não dispondo de meios 

para custear sozinha todas as despesas inesperadas para com a filha, 

sendo que o requerido possui condições em arcar com a majoração. 

Contudo, não há elementos indicativos e suficientes para o deferimento da 

pretensão, uma vez que, dos documentos juntados, não se verifica a 

probabilidade do direito invocado, uma vez inexistente qualquer indício que 

comprove o aumento das despesas com a filha, bem como a possibilidade 

do requerido em arcar com os valores almejados, requisitos para a 

majoração dos alimentos, elencados no art. 1699 do CC, verbis: “Art. 

1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou 

majoração do encargo.” Diante da previsão legal contida no artigo 1.694, § 

1º, do Código Civil, que preconiza que “Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada”, a liminar para o fim de majorar o valor dos alimentos acordados 

não merece prosperar. Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 

300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão da medida 

pleiteada, INDEFIRO o pedido de urgência da tutela. Cite-se o requerido 

para comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara–MT, 21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001751-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA FINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001751-65.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: VITALINA FINATO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - 

MT VISTOS ETC, Vitalina Finato ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real. Os autos foram 

remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, 

caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001931-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001931-81.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT VISTOS ETC, Rosilene Maria Rodrigues Daleffe Camilo 

ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em face do Município de 

Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de perdas salariais 

ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real. Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil. É o breve relato. Decido. Compulsando nos autos, observo 

que as partes entabularam acordo buscando o fim da demanda. 

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado. Destarte, 

HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002401-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES SOUZA (AUTOR(A))

LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA (AUTOR(A))

LUCINEI ALVES DE SOLZA (AUTOR(A))

ANA PAOLA BASEGGIO (AUTOR(A))

DAMIAO FERBONIO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002401-15.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA PAOLA BASEGGIO, DAMIAO FERBONIO JUNIOR, LEOMAR 

RODRIGUES SOUZA, LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA, LUCINEI 

ALVES DE SOLZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002430-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELAINE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

MEIRE ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SIRLENE DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002430-65.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA CLAUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA, ELAINE APARECIDA DA 

SILVA, MEIRE ROCHA DE OLIVEIRA, SIRLENE DA SILVA, SUELY CRISTINA 

CASTRO DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

OZEIAS DOS SANTOS MOURA (AUTOR(A))

LUCENY HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS (AUTOR(A))

MEIRIELI RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002479-09.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LUCENY HENRIQUE DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS, 

MEIRIELI RODRIGUES PEREIRA, NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS, 

OZEIAS DOS SANTOS MOURA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002433-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON COSTA FRANCA (AUTOR(A))

ALICE DE SIQUEIRA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS CEZAR MARTINS (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002433-20.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ADILSON COSTA FRANCA, ALICE DE SIQUEIRA SILVA, CARLOS CEZAR 

MARTINS, MARLENE RIBEIRO SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

VISTOS ETC, Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam 

acordo buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são 

pessoas maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento 

do pleito apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos 

os seus termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, 

com fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao 

Departamento de Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, 

conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL INACIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000768-66.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EMANUEL INACIO DE ANDRADE RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002376-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

SILVANA RIBEIRO ALVES (AUTOR(A))

SEBASTIANA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

VALCENI EDNA PARENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VALDIRENE ROSANA DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002376-02.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SEBASTIANA BARROS DA SILVA, SELMA DA SILVA NETO, SILVANA 

RIBEIRO ALVES, VALCENI EDNA PARENTE DE OLIVEIRA, VALDIRENE 

ROSANA DE OLIVEIRA CAMPOS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

VISTOS ETC, Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam 

acordo buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são 

pessoas maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento 

do pleito apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos 

os seus termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, 

com fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao 

Departamento de Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, 

conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002435-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA CRUZ (AUTOR(A))

ELIANI TIZZO TEIXEIRA (AUTOR(A))

IDALINA LAURA DE ARAUJO MACHADO (AUTOR(A))

TAIS REGINA MAZARO CANGANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002435-87.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANDREIA DA CRUZ, ELIANI TIZZO TEIXEIRA, IDALINA LAURA DE ARAUJO 

MACHADO, TAIS REGINA MAZARO CANGANI RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando nos autos, observo que as 

partes entabularam acordo buscando o fim da demanda. Verifica-se que 

os acordantes são pessoas maiores e capazes, não havendo óbice para 

o não acolhimento do pleito apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o 

presente acordo em todos os seus termos, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito. Ante a expressa renúncia do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. Expeça 

Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Jaciara – 

MT, conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002375-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

SANDRIVAL DA SILVA (AUTOR(A))

SANDRO LUCIO GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

PAULO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

RENATA VASCONCELOS XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002375-17.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

PAULO DOS SANTOS SILVA, RENATA VASCONCELOS XAVIER DE 

OLIVEIRA, SANDRA ALVES DE SOUZA, SANDRIVAL DA SILVA, SANDRO 

LUCIO GOMES DE SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002392-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE GLORIA PAIVA (AUTOR(A))

NILVANIA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FABIO FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

JOAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EVA APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002392-53.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DEYSE GLORIA PAIVA, EVA APARECIDA PEREIRA, FABIO FERREIRA 

SANTOS, JOAO ALVES DOS SANTOS, NILVANIA VIEIRA DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando nos autos, 

observo que as partes entabularam acordo buscando o fim da demanda. 

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado. Destarte, 

HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002380-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID KARINY FACCO DE JESUS GOMES (AUTOR(A))

VALDIRLEIA DE JESUS LOPES (AUTOR(A))

VERONI MADALENA GONCALVES (AUTOR(A))

WILDES MATEUS (AUTOR(A))

ANDREA NERIS CAMPO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002380-39.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANDREA NERIS CAMPO DE FRANCA, INGRID KARINY FACCO DE JESUS 

GOMES, VALDIRLEIA DE JESUS LOPES, VERONI MADALENA 

GONCALVES, WILDES MATEUS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002371-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

CATIA APARECIDA MOURA PASQUALOTTO (AUTOR(A))

CELIA GONCALVES DA SILVA CORDEIRO (AUTOR(A))

CLAUDIANE ROBERTA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

CLEBERSOM YEKERT DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002371-77.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CARLOS SOARES DE MAGALHAES, CATIA APARECIDA MOURA 
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PASQUALOTTO, CELIA GONCALVES DA SILVA CORDEIRO, CLAUDIANE 

ROBERTA GONCALVES DA SILVA, CLEBERSOM YEKERT DA CUNHA 

RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando nos autos, 

observo que as partes entabularam acordo buscando o fim da demanda. 

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado. Destarte, 

HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002372-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (AUTOR(A))

JOAO BORGES FILHO (AUTOR(A))

ELIETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

EVANDRO CARLOS BIHAIN (AUTOR(A))

FLAVIA CRISTINA DIAS LOPES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002372-62.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ELIETE ALVES DA SILVA, EVANDRO CARLOS BIHAIN, FLAVIA CRISTINA 

DIAS LOPES DE SOUSA, INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA, JOAO 

BORGES FILHO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002370-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO NETO (AUTOR(A))

ADRIANA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

ALDERI FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

ALINE BRAGA RENA DE LIMA (AUTOR(A))

ANGELICA NEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002370-92.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ADRIANA RAMOS DA SILVA, ALDERI FERREIRA DE MORAES, ALINE 

BRAGA RENA DE LIMA, ANGELICA NEVES SILVA, ANTONIO VENANCIO 

NETO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando nos 

autos, observo que as partes entabularam acordo buscando o fim da 

demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e 

capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002384-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ZANELLA (AUTOR(A))

RONALDO RODRIGUES SENRA (AUTOR(A))

MARCIO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

NEUDIR ANTONIO MARION (AUTOR(A))

PAULA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002384-76.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARCIO RODRIGUES LIMA, NEUDIR ANTONIO MARION, PAULA CRISTINA 

DE SOUZA ALMEIDA, RODRIGO ZANELLA, RONALDO RODRIGUES 

SENRA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando nos 

autos, observo que as partes entabularam acordo buscando o fim da 

demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e 

capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002399-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDA LIDIANY PIRES DIAS (AUTOR(A))

SUZI DOS SANTOS LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

CENITA MARIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

EVERALDO DA CRUZ (AUTOR(A))

THIAGO CAVALCANTE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002399-45.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CENITA MARIA OLIVEIRA, EVERALDO DA CRUZ, HEIDA LIDIANY PIRES 

DIAS, SUZI DOS SANTOS LEITE DE SOUZA, THIAGO CAVALCANTE 

SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando 

nos autos, observo que as partes entabularam acordo buscando o fim da 

demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e 

capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002434-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA APARECIDA THOME MONTE (AUTOR(A))

THAIZ REGINA CELUPPI (AUTOR(A))

AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002434-05.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS, JOSE PEREIRA DE JESUS, MIRNA 

APARECIDA THOME MONTE, THAIZ REGINA CELUPPI RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT VISTOS ETC, Compulsando nos autos, observo que as 

partes entabularam acordo buscando o fim da demanda. Verifica-se que 

os acordantes são pessoas maiores e capazes, não havendo óbice para 

o não acolhimento do pleito apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o 

presente acordo em todos os seus termos, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito. Ante a expressa renúncia do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. Expeça 

Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Jaciara – 

MT, conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 21 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000478-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREIA MARTINS SEVERINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000478-51.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DIAS REQUERIDO: CREIA MARTINS 

SEVERINO VISTOS ETC, LUIZ CARLOS DIAS ajuizou “Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável” em face de CREIA 

MARTINS SEVERINO, qualificados nos autos. As partes noticiaram a 

existência de acordo, buscando extinguir a presente demanda (ref. 

15536676). É o breve relato. Fundamento e decido. Verifica-se que os 

acordantes são pessoas maiores e capazes, não havendo óbice para o 

não acolhimento do pleito apresentado. Destarte, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o presente acordo celebrado entre 

as partes, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito. Honorários advocatícios conforme 

acordado. Sem custas, ante a concessão da gratuidade da justiça. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 21 de 

novembro de 2018 Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108756 Nr: 591-22.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, Rg: 

15882783-01, Filiação: Vanilce Pereira dos Santos, data de nascimento: 

03/01/1989, brasileiro(a), natural de Nazaré Paulista-SP, convivente, 

Telefone 66-8117-7629. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT: IP: n° 591-22.2018.811.0011 

(108756); SIMP.: n° 000304-037/2017. RÉU: ADEMIR Pereira dos Santos. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor 

de Justiça subscrevente, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, 

e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: ADEMIR Pereira dos Santos, 

brasileiro, portador do RG n° 1588278301 SSP/MT, filho de Valnice Pereira 

dos Santos, nascido em 03/01/1989, natural de Nazaré Paulista/SP, 

residente e domiciliado na Rua 17, n° 101, Bairro Jardim Aeroporto II, na 

cidade e Comarca de Jaciara/MT, pela prática dos seguintes fatos 

delituosos: 1° FATO: DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO Consta do caderno 

investigativo, que no dia 17 de Janeiro de 2018, na Rua 16, n°42, Bairro 

Jardim Aeroporto II, da vítima Cleonice Silva dos Santos, bem como, 

residência de nº 11, na mesma rua e bairro, da vítima Milena Martina 

Garcia, neste município e comarca de Jaciara, o denunciado ADEMIR 

Pereira dos Santos, com consciência e vontade, entrou clandestinamente 

nas residências das vítimas. HISTÓRICO DOS FATOS Segundo apurado, 

na data e local supramencionados, a polícia militar foi acionada pela vítima 

Milena, pois ADEMIR, teria entrado em sua residência enquanto dormia. Ato 

contínuo, a polícia militar ao chegar no local, constatou-se que o 

denunciado não estava na residência. Milena, disse que sabia onde o 

ADEMIR residia, e se deslocaram até o local, mas em meio ao trajeto, foram 

informados que nas proximidades, mais precisamente, na casa da vítima 

Cleonice, havia ocorrido mais uma invasão de domicílio. Ao chegar no 

local, a vítima Cleonice contou que o denunciado ADEMIR estava tentando 

abrir a janela de sua propriedade. Diante disso, a polícia militar em rondas, 

com o intuito de encontrar o denunciado, avistou dois homens em luta 

corporal, sendo o denunciado e a testemunha Carlos Vinicius. O 

denunciado ao avistar a viatura, correu para dentro de uma plantação de 

soja, deixando para trás uma camisa preta, um anel e um relógio, todos 

usados por ele no momento dos fatos, todos entregues a ele. Importante 

consignar que a vítima Milena informou que não era a primeira vez que 

ocorria, que ADEMIR costumava espioná-la durante o banho. Pelo exposto, 

DENUNCIO : * ADEMIR Pereira dos Santos, já qualificado, como incurso nas 

penas artigo 150, §1º, do Código Penal. Requer-se, ademais: a) que a 

denúncia seja recebida e autuada; b) que o denunciado seja citado para 

apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas as 

testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado seja 

condenado pelo delito que praticou, e que sua habilitação seja suspensa 

por prazo não inferior à pena imposta. Jaciara/MT, 19 de Abril de 2018. 

FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA. PROMOTOR DE JUSTIÇA.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a necessidade de diligências para 

encontrar o acusado, os autos foram remetidos a Justiça Comum, com 

fulcro no artigo 66, paragrafo único, da Lei Federal n° 9.099/95.Trata-se 

de denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual em face de 

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, como incurso na pena do artigo 150, §1º, 

do Código Penal.Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, 

RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os 

efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir 

advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo. 

Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo 

legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica 

desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o 

acusado afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou 

quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.Apresentada a 

defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias 

do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de 

instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o 

requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 13 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 4024-73.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Desta forma, verifica-se que todas as pessoas ouvidas em Juízo 

afirmaram que a motocicleta estaria em posse do acusado GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, contudo, nenhuma delas afirmou que o mesmo 

tinha conhecimento de que a pessoa de UDNEY estaria lhe entregando o 

bem de propriedade da vítima, em garantia da dívida. Logo, em que pese 

não haver prova segura a respeito do conhecimento do acusado sobre a 

origem ilícita da motocicleta, requisito indispensável para a caracterização 

do delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, 

podemos claramente verificar, através de seu interrogatório, que o mesmo 

deveria presumir a origem ilícita do objeto, pela forma como foi adquirida. 

Desta feita, ante a ausência de prova a demonstrar de forma cabal que o 

acusado tinha ciência de que a motocicleta era produto de furto/roubo, 

mas que pela condição de quem a ofereceu deveria presumir ser obtida 

por meio criminoso, razão pela qual, DESCLASSIFICO o delito imputado ao 

acusado para o delito de receptação culposa (art. 180, §3°, do Código 

Penal).Assim, tratando-se tal crime de menor potencial ofensivo, a 

competência para processo e julgamento está afeto ao Juizado Especial, 

nos termos artigo 60, da Lei Federal n°9.099/95.Após o trânsito em 

julgado, nos termos do artigo 383, §1°, do Código de Processo Penal, 

remetam-se cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal e dê-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste quanto à oferta de transação 

penal ou proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da 

Lei Federal n° 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 121359 Nr: 6271-85.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 (...) da análise do pedido formulado pela defesa, diante da decisão que 

decretou a segregação cautelar do requerente, necessária a análise da 

tese defensiva, até mesmo para que não paire dúvidas sobre a 

necessidade da custódia cautelar do acusado. Para a revisão da decisão 

que decretou a prisão preventiva do réu, necessário, nos termos do art. 

316 do CPP, que sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o 

convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão 

cautelar, diante da condição rebus que permeia o mencionado dispositivo. 

Até o presente momento, os mesmos elementos indiciários que existiam 

nos autos quanto à autoria do delito por parte do requerente no momento 

da decretação da prisão preventiva permanece inalterado. Portanto, na 

hipótese sob análise, entendo que não houve alteração fática que 

justifique a revogação. Ainda há que se consignar que o artigo 313, inciso 

I, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de prisão 

preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

superior a 4 anos, fato este que respalda ainda mais a decisão pela 

manutenção do requerente em segregação cautelar, tendo em vista que 

ao acusado foi imputado a pratica do crime previsto no artigo 121, §2°, 

incisos I e III, c/c artigo 211, ambos do Código Penal, com as disposições 

da Lei Federal n° 8.072/90.Insta salientar, que o crime de homicídio 

qualificado e ocultação de cadáver foram cometidos com emprego de 

violência excessiva (pauladas na cabeça), demonstrando elevado grau de 

periculosidade do acusado. Dessa forma, a manutenção da prisão 

preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, 

já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem 

pública e da aplicação da lei penal.Com tais considerações, a despeito dos 

eventuais predicados pessoais dos requerentes, em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa de ANDRELINO FERREIRA DA SILVA e, 

consequentemente, mantenho a prisão cautelar.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 3799-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES FERREIRA, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, HILDA SARA SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - OAB:23525/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por 

GABRIEL ALVES FERREIRA, alegando, em síntese, que não se encontram 

presentes os requisitos para prisão, bem como o acusado possui 

endereço fixo, trabalho lícitos, bons antecedentes e com comportamento 

carcerário.

 Por sua vez, o representante do Ministério Público, manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando detidamente estes autos, constato que a insurgência do 

denunciado consiste na suposta ilegalidade decorrente da demora do 

encerramento da instrução processual.

Entretanto, in casu, inexiste constrangimento ilegal, uma vez que o lapso 

até então decorrido, não extrapolou o limite do razoável para um caso 

como o retratado nestes autos.

 Vale ressaltar, que no presente feito, o acusado e os demais réus foram 

denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 

Federal n° 11.343/2006.

 Outrossim, do exame detido dos autos, em conformidade com o parecer 

ministerial, verifico que razão não assiste a requerente, visto que não 

apresentou fundamento consistente para sua pretensão.

Na hipótese sob análise, entendo que não houve alteração fática que 

justifique a revogação. Assim, entendo que o caso em concreto autoriza a 

manutenção da prisão da requerente no intuito de garantir a ordem pública, 

impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes 

autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a 

reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado GABRIEL ALVES FERREIRA e, 

consequentemente, mantenho sua prisão cautelar.

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para oitiva da 

testemunha Tenente Sandro, para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

13h15min.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 15661 Nr: 94-62.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCLEAN MENEZES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4.813/MT, Eustaquio Inacio de Noronha Neto - OAB:12548/O, 

Rafael Benetty Poffo - OAB:MT/11.289, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do(a) réu(e) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da não localização da testemunha:

 Adilson Pereira dos Santos – não foi localizado no endereço informado 

pela defesa, conforme certidões do oficial de justiça de fls.1.183, 1.197, 

2.009 e 2.011.

Certifico que, a testemunha acima deixou de ser intimada por não constar 

novo endereço para sua intimação, sendo certo que a última certidão de 

não localização foi em 4.5.2016 e até a presente data não foi atualizado 

pela Defesa seu endereço.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 14 de novembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119853 Nr: 5566-87.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663/MT

 VISTOS.

Trata-se de pedido de restituição de documentos pessoais e cartões de 

banco formulado por ERNANDES SOUZA PEREIRA.

 O representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do 

pedido formulado por ERNANDES SOUZA PEREIRA.

É o relatório.

Decido.

Pois bem! Verifica-se que os documentos apreendidos não constituem 

“produto do crime ou instrumento do crime, cujo fabrico, alienação, uso, 

porte ou detenção constitua fato ilícito” (art. 91, do Código Penal).

Assim, DEFIRO a restituição dos documentos e cartão de banco 

apreendidos, o que faço com fulcro no artigo 120 e parágrafos, do Código 

de Processo Penal.

Proceda-se a entrega dos bens acima descritos no preâmbulo desta 

decisão mediante a feitura do competente termo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 16393 Nr: 917-36.2005.811.0010

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE, FÁBIO GARDIM ALMEIDA, 

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231, Angélica Maciel - OAB:10862, 

EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT, EDNELSON ZULIANI 

BELLO - OAB:2532/A, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT, 

Marcos Gattass - OAB:12.264, Victor Hugo Vidotti - OAB:11439

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO os acusados VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA 

e OSMAR LUIZ CAYE, devidamente qualificados nos autos, como incursos 

nas penas previstas no Artigo 1º, inciso I, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 

201/67, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal e, por 

consequência, ABSOLVO o réu FÁBIO GARDIM ALMEIDA, da imputação 

que lhe fora endereçada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001692-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREIA SOLANGE FRIZO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. A parte promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer ao ato e não informou a impossibilidade de comparecer em 

tempo hábil para redesignação. No Juizado Especial, a presença das 

partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte 

promovente em qualquer das audiências, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 

prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

processual, conforme art. 54 e 55, c.c art. 52, §2º, todos da Lei 9.099/95, 

tendo em vista a justificativa apresentada. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000760-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FEITOZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16581848, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010758-35.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OSCAR FAVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que não há valores vinculados nestes autos, nem 

mesmo com o numero antigo 0010758-65.2013.811.0013. Certifico ainda 

que os valores já foram liberados conforme id n. 762188 e 762189. Posto 

isto, impulsiono os autos para intimação das partes, para no prazo de 05 
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dias manifestraem-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16581804, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001065-10.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA 

LUZ EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, 

nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio 

de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora 

on line. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000800-42.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA, SIRLEY 

BENITES KOYAMA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA, 

ISABEL FERNANDES VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de 

sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O 

devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a 

lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na 

forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, 

após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, do CPC, devendo ser dada 

baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção 

da execução. 8 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ OAB - MT22512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E J VIEIRA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001280-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXANDRE RUSSI 

REQUERIDO: E J VIEIRA EIRELI Vistos, etc. Inviável a análise do pedido de 

citação por hora certa sem a devolução da respectiva missiva, não 

obstante a certidão da Sr.ª Gestora Judicial. Oficie-se o órgão mantenedor 

do registro para providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão do 

respectivo apontamento em desfavor da parte reclamante, nos termos da 

decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, até decisão ulterior. 

Nada mais sendo requerido, aguarde-se a devolução da precatória 

expedida. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OVILIAN JUNIOR FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000546-98.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000076-67.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS OAB - PR49261 (ADVOGADO(A))

JEAN PATRIK CAUDURO OAB - PR59766 (ADVOGADO(A))

GLAUCO JOSE RODRIGUES OAB - PR33361 (ADVOGADO(A))

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA OAB - PR35097 (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000021-19.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001144-86.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002149-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI CLEVER VANCETTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 16114470 e 16544481 

foram interpostas no prazo legal. Certifico ainda que o Município de Jaciara 

devidamente citado não apresentou contestação. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

autora para no prazo de 05 dias para apresentar impugnação as 

contestações de id n. 16114470 e 16544481, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001797-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA LERRER OAB - RS81783 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16550029 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000239-47.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIRA BRAGA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000418-78.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001060-51.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000271-52.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 21 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 96759 Nr: 4578-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OLANDA BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista restar comprovado, conforme documentos juntado nos 

autos, o integral cumprimento do benefício da transação proposta a autora 

do fato, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VILMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, qualificada nos autos, nos termos da Lei de Juizado Especiais e 

do Código de Processo Penal.

Certifique-se o registro do nome da autora do fato no livro de beneficiados 

com a transação penal para o fim previsto no artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002251-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002251-34.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 910, 

do CPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Não apresentados embargos, 

remeta-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido Provimento, por malote 

digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos autos, com o aporte do 

cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II 

do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 

1º do Provimento supracitado. Certifique-se da apresentação e retenção 

das competentes certidões de crédito na Secretaria. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS OAB - PR49261 (ADVOGADO(A))

JEAN PATRIK CAUDURO OAB - PR59766 (ADVOGADO(A))

GLAUCO JOSE RODRIGUES OAB - PR33361 (ADVOGADO(A))

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA OAB - PR35097 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000021-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARINA FERNANDES GAMA 

REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001021-88.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FABIANA AMARAL 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001169-02.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ESDRAS PAULO SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000077-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WELLTON ROGGER 

JERONIMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000471-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000471-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERIVELTO EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: ELIANE DOS SANTOS TAVARES Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000084-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000042-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SANDRO ROSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Em 

atento exame quanto ao pedido de restrição sobre eventuais veículos da 

parte executada pelo Sistema “Renajud”, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de se constituir em medida 

judicial que tem sustentação legal, também se mostra a mais apropriada 

neste momento processual. Portanto, defiro o pedido da parte exequente e 

procedo nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

Manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. Ainda, gravado o único 

bem encontrado com alienação fiduciária e, possuindo a parte exequente 

interesse sobre os direitos pessoais sobre o bem financiado, 

proporcionais ao número de parcelas quitadas, junte aos autos 

informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde o bem 

pode ser encontrado a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no prazo mesmo prazo, sob pena de indeferimento. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte exequente. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada, certificando-se, ainda, 

eventual interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, designando-se ato com tal finalidade de 

acordo com a pauta da conciliadora. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000083-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. JACIARA, 21 de novembro de 2018. Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000086-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA JACIARA, 21 de novembro de 2018. Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000085-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. JACIARA, 21 de novembro de 2018. Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000067-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERALDINO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. JACIARA, 21 de novembro de 2018. Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000268-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. JACIARA, 21 de novembro de 

2018. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 4202-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Barbosa de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Nos termos do artigo 10 do CPc, impulsiono a parte autora para manifestar 

acerca da petição de ref. 79, de 13/11/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 1398-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar José Sebastião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora para manifestar acerca do laudo apresentado - ref. 

67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57989 Nr: 460-96.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. da Silveira Madeiras - ME, Marcos Guilherme 

Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação de folhas 177/178 - cuja certidão restou-se negativa para a 

intimação das partes requeridas - para querendo, manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62114 Nr: 4740-13.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Von Mueller Berneck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALESSANDRO 

GUERIOS - OAB:22782, RENATA STRAPASSON - OAB:31370

 Conforme determinação de folha 139, que diz: "Ante o decurso do tempo 

sem atualização do débito, remetem-se os autos a Contadoria Judicial para 

atualização e acréscimo de multa de 10% (dez por cento) (fls. 87). Após 

intime-se a executada para o seu pagamento no prazo legal", procedo a 

intimação do patrono da parte requerida acerca do cálculo da Contadoria 

Judicial de folha 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41551 Nr: 1991-91.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Intimar o patrono da parte autora acerca das folhas 122/125, para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 1462-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos Macanhan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Fernando Macanhan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANNE CILIATO COUTINHO 

- OAB:20320/O

 Proceder a intimação da Dra. Rejanne Ciliato Coutinho, nomeada como 

curadora especial do interditando, a fim de que a mesma, caso aceite a 

nomeação, apresente impugnação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 1247-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Arantes Mota, Jueine Paulo da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Arantes Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDA ARANTES MOTA, Cpf: 

34661450159, Rg: 472.156, Filiação: João Batista Arantes e Maria 

Generosa Arantes, data de nascimento: 11/06/1965, brasileiro(a), natural 

de São Pedro da Cipá-MT, casado(a), empresária, atualmente em local 

incerto e não sabido JUEINE PAULO DA MOTA, Cpf: 36204480197, Rg: 

369.812-2, Filiação: Odete Paulo Soares e Maria Iolanda Cambraia Soares, 

data de nascimento: 07/07/1966, natural de S. Gonçalo do Abaité-MG, 

casado(a), empresário, Telefone 3556-6000 e atualmente em local incerto 

e não sabido RAFAEL ARANTES MOTA, Cpf: 03942366100, Rg: 

2109990-1, Filiação: Vanda Arantes Mota e Juine Paulo da Mota, data de 

nascimento: 10/04/1993, natural de Juara-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditado Rafael Arantes Mota

Resumo da Inicial: A prova técnica de fl. 68 indica que o interditando é 

portador “SINDROME PRADER WILLI”, que consiste em uma anomalia 

neurogenética, congênita e multissistemica, marcada pela alteração nas 

áreas q11 e q 12 do cromossomo 15 de origem paterna. Acrescenta o 

laudo, ainda, que a moléstia não tem cura e o interditando não possui 

capacidade para exercer sozinho os atos da vida civil, por prejuízo das 

funções congnitivas, retardo mental moderado, irritabilidade emocional, 

alterações de humor e dificuldade de estabelecer relacionamentos sociais.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Atendida a cota ministerial de ref. 49, dê-se 

vista dos autos ao "parquet".Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 14 de novembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74921 Nr: 3629-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereide Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação da parte requerida acerca da decisão de folha 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33467 Nr: 1124-69.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ribeiro dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:

 Intimar os patronos da parte autora acerca da Juntada de folhas 161/162, 

para querendo, manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43158 Nr: 270-70.2012.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Rene Barbour, Rene Junqueira Barbour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do Réu de 

folha 138, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 237 Nr: 195-90.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shacaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante o decurso de tempo solicitado à folha 288, procedo a intimação do 

patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de diligência do (a) 

Oficial (a) de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56397 Nr: 2637-67.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco de Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. de Assis e Carvalho Ltda - ME, Rosimeire 

Bachega Nunes de Assis, Fabiano Aparecido de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para tomar ciência da decisão de folha 

103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87981 Nr: 635-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Paulo Soares, Glacielma Araujo 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para que proceda o recolhimento de 

complemento de diligência da oficiala de justiça, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), conforme sua certidão de ref.: 36, onde deve ser efetuado 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112955 Nr: 4283-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Martins Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Certifico a tempestividade dos presentes embargos, eis que o executado 

foi devidamente citado em 18/05/2018 (autos principais 104754), 

apresentando o recurso no último dia - 14/06/2018, portanto, 

tempestiviamente. Ante o exposto, em cumprimento ao despacho de ref. 6, 

procedo a intimação da parte embargada para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55619 Nr: 1836-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decolar Com Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Rodrigo Soares Valverde - OAB:294437/SP

 Proceder a intimação da requerida, para manifestar acerca da petição de 

fls. 120/121, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91398 Nr: 2353-83.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 23/01/2019, às 09hs00min., para que 

procedam com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora 

descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42983 Nr: 97-46.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Vanessa Tokie Kawabata 

Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar os patronos da parte requerida acerca da Juntada de Petição de 

folhas 369/371, para querendo, manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64900 Nr: 2171-05.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Leite Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

folhas 116/141, para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65967 Nr: 3024-14.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aleandra Aparecida Chagas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora da parte autora acerca da tentativa de 

bloqueio às folhas 76/81, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104367 Nr: 176-15.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Caram Laurindo - 

OAB:21.522, Elida Sylbene Laurindo da Silva - OAB:6.009, Fernando 

Roberto Laurindo da Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871/MS

 Certifico a tempestividade dos Embargos de declaração de ref. 62. Nos 

termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito com Vista á 

parte autora, para querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 3289-74.2018.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti, Maria de Fátima Azoia Pinoti, Mauro 

Augusto Laurindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Roberto Laurindo da 

Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Intimar as partes da Juntada de Embargos de Declaração. Ref: 39 e 40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62114 Nr: 4740-13.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Von Mueller Berneck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALESSANDRO 

GUERIOS - OAB:22782, RENATA STRAPASSON - OAB:31370

 Outrossim, ao assumir o compromisso firmado perante o Ministério Público 

ao qual foi homologado judicialmente, a executada detinha conhecimento 

que devia fazê-lo não sendo crível esquivar de sua responsabilidade com 

base entrave burocrático da SEMA e alterações legislativas que entraram 

em vigor quando em muito a omissão já estava demostrada, motivo pelo 

qual rejeito os argumentos delineados pela defesa por entender ser o titulo 

liquido, certo e exigível. (AP 159324/2015, DES. José Joaquim Nogueira, 

julgado em 29/11/2016).Ante o decurso do tempo sem atualização do 

débito, remetem-se os autos a Contadoria Judicial para atualização e 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) (fls. 87).Após intime-se a 

executada para o seu pagamento no prazo legal.Quedando-se inerte, 

certifique-se diga o Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 1462-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos Macanhan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Fernando Macanhan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANNE CILIATO COUTINHO 

- OAB:20320/O

 Vistos etc.

Considerando que, nos termos do item 1.7.17 da CNGC/MT, durante o 

recesso forense as atividades do serviço judiciário ficam vinculadas às 

hipóteses contempladas no art. 232, da Lei n° 4.964/85, que determina 

que: “no período do recesso forense, funcionará em Primeira Instância o 

plantão judiciário, e só terão andamento, em matéria cível, os feitos 

previstos no Código de Processo Civil e quaisquer outros cuja tramitação 

seja determinada em lei especial, ou que visem à conservação de direito 

ou fiquem prejudicados caso não sejam realizados durante aquela fase; e, 

em matéria criminal, os feitos com réu preso, os pedidos de prisão 

preventiva e os de habeas corpus”, aliado a hipótese de eventual desejo 

das partes em transacionarem, necessitando, assim, consultar os autos 

em cartório e/ou realizar carga dos mesmos, promovo a devolução dos 

presentes à Secretaria.

Decorrido o recesso forense, sem que as partes tenham se manifestado, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20570 Nr: 2972-96.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. O. de Araujo Moraes-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Patricia Quessada Milan - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, em que a parte exequente Fazenda Nacional 

(União) move em face de C.O. de Araújo Moraes e Cleonice Oliveira de 

Araújo Moraes.

Às fls. 212, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito em relação às CDA’S, conforme fls. 

212, a extinção do processo é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL da quantia disponível às 

fls. 86/87, devendo o montante ser transferido para a conta bancária: 

Banco do Brasil S/A; Ag: 2836-3; C/C: 27.488-7; Titularidade de Cleonice 

Oliveira Araújo Moraes; CPF: 367.813.200-68.

Custas pelas partes executadas. Em caso de não pagamento das custas 

devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61360 Nr: 3969-35.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO:a) a intimação do perito, com as 

advertências legais – NCPC, art. 156, § 3º, art. 157 -, para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso – NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;b) a intimação das partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, queiram e dentro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 575 de 989



em 5 (cinco) dias contados do despacho/decisão, indiquem o perito e 

apresentem quesitos – NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando-se ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares – NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado 

ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia 

reprográfica dos quesitos, informando a ele que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a carga dos autos do processo.d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – NCPC, art. 474, e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intime as partes da 

ocorrência desta, através dos seus advogados constituídos, para que os 

assistentes técnicos ofereçam seus pareceres no prazo comum de até 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência – NCPC, art.477, “caput”;Por fim, 

atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir 

de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74489 Nr: 3437-90.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Tavares Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 SENTENÇA

 Trata-se de “Ação Ordinária”, proposta por ANA MARIA TAVARES 

VILELA em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSESES S. S 

(CEMAT), pretendendo que a requerida pague a requerente o valor 

referente à infraestrutura de energia elétrica.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo acerca do presente 

feito (fls. 206/211).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 206/211, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas processuais pela requerida e honorários advocatícios por cada 

uma das partes, conforme item 10.1 do acordo.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 120094 Nr: 7161-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:8.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o presente alvará por estar em 

dissonância com a Portaria n. 002/2018-JASM-2ª Juara desta Comarca e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o Inspetor de 

Menores e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO no local acerca do 

cumprimento das demais deliberações contidas na Portaria n. 002/2018 da 

Infância e Juventude, diante da falta de alvará.PROCEDA-SE a entrega de 

cópia desta decisão ao organizador do evento, encaminhando-se junto 

cópia da Portaria, para aplicação do que couber.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao requerente. Não havendo ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 562-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Crixi Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se “Ação Monitória” proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A em desfavor de IGOR CRIXI MORIMA, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às f. 141/144 a parte autora acostou aos autos 

acordo entabulado entre as partes, que pugnam pela sua homologação e 

suspensão até o efetivo cumprimento do pacto.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 141/144), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, SUSPENDO O 

PROCESSO até o cumprimento final da obrigação, com fundamento no art. 

487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com o recolhimento de eventual mandado de penhora.

Custas e honorários pelo requerido.

O processo ficará SUSPENSO, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida, qual seja 

23.02.2019.

 Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao cumprimento do acordo, valendo o silêncio 

como quitação integral do débito.

Havendo manifestação de qualquer das partes venham-me os autos 

conclusos. Caso contrário, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89869 Nr: 1571-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Intimar Patrono da parte executda para que junte aos autos dados 

bancarios para o devido cumprimento da decisão de ref 48, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1573-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Intimar Patrono da parte executda para que junte aos autos dados 

bancarios para o devido cumprimento da decisão de ref 57, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75541 Nr: 3925-45.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Hoston Belizário, Angela Xavier Belizário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Pereira de Oliveira, Ivone Antonia 

Barboza, Rogério Campos de Oliveira, Ricardo Campos de Oliveira, Arildo 

Rister, Elaine Aparecida da Costa Pedroso, Angelo de Andrade Assunção, 

Antonio Julião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos etc;

Em que pese a certidão (f. 62), dando conta que todos os requeridos 

foram citados, não encontrei nos autos o comprovante da citação da 

requerida Ivone Antonio Barboza. Certifique-se, indicando as folhas que 

constam a efetiva citação da referida parte.

Diante da comprovada morte do requerido Mario, que ainda não havia sido 

citado, determino a suspensão do feito nos termos do inc. I, do art. 313 dp 

CPC.

Determino a habilitação dos sucessores do falecido, para participarem do 

processo, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-30.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO LIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA OAB - MT0016153S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-07.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JUNIO SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRASSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES BENTO & COSTA BENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001222-22.2018.8.11.0018 REQUERENTE: ALESSANDRO FRASSON DA 

SILVA REQUERIDO: GOMES BENTO & COSTA BENTO LTDA - ME DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações 

tecidas na petição inicial em relação aos documentos juntados, o 

indeferimento da tutela inibitória é medida que se impõe. Não vislumbro, 

prima facie, a presença de alta probabilidade do direito da parte 

requerente, tendo em vista que ela sequer apresentou um e-mail, código 

sac ou protocolo, demonstrando que tenha havido uma tentativa frustrada 

de cancelar a restrição de crédito/protesto. Também, não prestou caução. 

Com efeito, somente com o contraditório será possível aferir a veracidade 

das alegações da parte, segundo as quais não mantém relação negocial 

capaz de gerar os débitos que causaram sua negativação. Entende a 

jurisprudência que “Para o atendimento da antecipação da tutela, 

necessária a prova inequívoca das alegações da parte autora. Ausente a 

verossimilhança das alegações da parte que objetiva a retirada liminar de 

seu nome dos registros de proteção ao crédito, o indeferimento do pedido 

de antecipação da tutela é medida que se impõe ...”. (TJMG; AGIN 

1.0446.14.000094-9/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 

29/05/2014; DJEMG 17/06/2014). Ainda nesse sentido: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES POR SUPOSTA DÍVIDA. EXCLUSÃO DE 

NEGATIVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR 

CASSADA. AGRAVO PROVIDO. I. Ausente a prova inequívoca que 

convença o juiz da verossimilhança da alegação, impõe-se o indeferimento 

da antecipação de tutela para excluir o nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes. Ii. Agravo de instrumento a que se dar provimento. (TJ-PE; 

AI 0017108-77.2012.8.17.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Agenor 

Ferreira de Lima; Julg. 24/04/2013; DJEPE 07/05/2013; Pág. 297) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada 

com pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu 

pedido de tutela antecipada para exclusão do nome do agravante dos 

cadastros de proteção ao crédito. Negativação decorrente de suposta 

dívida oriunda de cédula de crédito bancário na qual o agravante consta 

como avalista. Alegada falsidade de assinatura. Ausência de 

verossimilhança das alegações a justificar a concessão do pleito liminar. 

Necessidade de produção de provas. Mantença do indeferimento da 

medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 

2014.024529-8; Capinzal; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. 

Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 28/08/2014; DJSC 04/09/2014; Pág. 295). 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ausente os requisitos do artigo 300 do 

CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela parte 

reclamante e determino o prosseguimento do feito. Já designada audiência 

de conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação e intime-a 

da presente decisão, a fim de que compareça à sessão, consignando que 

deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo 

prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação já designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PONZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001283-77.2018.8.11.0018 REQUERENTE: KELLY CRISTINA PONZIO 

REQUERIDO: BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero 

que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A verossimilhança está 

configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de 

débito, bem como o periculum in mora, resta evidenciado na medida em 

que esta privada de fazer compras no comércio local, e, caso não seja 

determinado a retira de seu nome do cadastro de inadimplentes in initio litis 

e inaudita altera parte, certamente causará outros de difícil reparação. 

Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

– verossimilhança das alegações e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua manutenção, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, 

estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior 

deliberação, tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a 

reclamada retire o nome do autor do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com 

a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001284-62.2018.8.11.0018 REQUERENTE: LEONIDAS JOSE DA COSTA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento dos descontos 

indevidos no beneficio previdenciário, bem como o periculum in mora, resta 

evidenciado na medida em que se tratar de verba alimentar, cujos 

descontos dificulta a sua subsistência, e, caso não seja determinado a 

suspensão dos descontos in initio litis e inaudita altera parte, certamente 

causará outros de difícil reparação. Subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. De mais a mais, estando o débito em discussão, deve ser 

concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que não 

há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA para determinar que a reclamada se abstenha de efetuar 

descontos do seu beneficio do INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao INSS, solicitando o 

cumprimento da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das 

audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 
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1001285-47.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da requerente ter 

comprovado que os cheques foram furtados de seu veículo, conforme 

boletim de ocorrência, e mesmo diante da assinatura divergente o Banco 

devolver o cheque por insuficiência de fundos, bem como o periculum in 

mora, resta evidenciado na medida em que esta privada de emitir novo 

talão de cheque e ter seu nome negativado, e, caso não seja determinado 

a alteração do motivo da devolução do cheque e baixa no CCF in initio litis 

e inaudita altera parte, certamente causará prejuízos de difícil reparação. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA NO CCF. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS, AO INVÉS DE CONTA ENCERRADA. FLAGRANTE 

ADULTERAÇÃO NA DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A prova carreada conforta a tese da responsabilidade 

da instituição bancária diante da falha na prestação de serviços, pois o 

cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido 

devolvido por conta encerrada ou adulteração, situação que inviabilizaria a 

inscrição do autor, pelo banco, no cadastro de emitentes de cheques sem 

fundos. Conferência da data de emissão que não foi efetuada. Aplicação 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais 

caracterizados. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do 

fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são 

presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório. 

Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros usualmente 

adotados por ambas as Câmaras do grupo em casos similares. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS.; Apelação Cível Nº 70072863400, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 28/09/2017) Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para 

determinar que a reclamada retire o nome do autor do cadastro de 

emitentes de cheques sem fundos (CCF) e promova a alteração do motivo 

de devolução do cheque 394, para divergência de assinatura, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao Banco 

requerido e a CCF do Banco Central do Brasil, solicitando o cumprimento 

da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime 

as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo 

será extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando 

deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do 

processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a respeito da 

ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para 

participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo prazo – 

5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para deliberação. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001287-17.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da requerente ter 

comprovado que os cheques foram furtados de seu veículo, conforme 

boletim de ocorrência, e pedido de sustação dos cheques diretamente ao 

Banco pelo motivo de furto, tendo o cheque sido devolvido por 

insuficiência de fundos, bem como o periculum in mora, resta evidenciado 

na medida em que esta privada de emitir novo talão de cheque e ter seu 

nome negativado, além de estar com sua conta corrente negativa em 

virtude da compensação dos cheques, e, caso não seja determinado a 

alteração do motivo da devolução do cheque e baixa no CCF in initio litis e 

inaudita altera parte, certamente causará prejuízos de difícil reparação. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA NO CCF. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS, AO INVÉS DE CONTA ENCERRADA. FLAGRANTE 

ADULTERAÇÃO NA DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A prova carreada conforta a tese da responsabilidade 

da instituição bancária diante da falha na prestação de serviços, pois o 

cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido 

devolvido por conta encerrada ou adulteração, situação que inviabilizaria a 

inscrição do autor, pelo banco, no cadastro de emitentes de cheques sem 

fundos. Conferência da data de emissão que não foi efetuada. Aplicação 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais 

caracterizados. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do 

fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são 

presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório. 

Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros usualmente 

adotados por ambas as Câmaras do grupo em casos similares. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS.; Apelação Cível Nº 70072863400, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 28/09/2017) Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 
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a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para 

determinar que a reclamada retire o nome do autor do cadastro de 

emitentes de cheques sem fundos (CCF) e promova a baixa da folha de 

cheque n. 410, suspendendo as cobranças relativas ao compensação, 

por se tratar de furto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao Banco requerido e a CCF do Banco Central 

do Brasil, solicitando o cumprimento da presente decisão. Já designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE NONATO RAMOS (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2019 - F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Juara, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do 

ano de 2019, nos termos do art. 426 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92274 Nr: 2778-13.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Welber Costa Baima - OAB:7.870

 Recebo o recurso de apelação de ref. 119, interposto pela defesa nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Intime-se o denunciado da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 4075 Nr: 1225-24.2000.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Willins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 1225-24.2000.811.0018 – Cód. 4075

Denunciado: Valdir Willins

Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Valdir Willins pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 

121, § 2º, inciso II do Código Penal).

A denúncia foi assim redigida:

 “Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 16 de agosto 

de 2000, por volta das 17 horas, na Rua Rio de Janeiro, nº 533, Centro, 

nesta Comarca de Juara, o imputado Valdir Willins, agindo com 

consciência e vontade, matou, por motivo fútil, o conhecido vulgarmente 

por “Maranhão”, produzindo-lhe lesões que foram a causa eficiente de 

sua morte, consoante positiva o laudo de exame necroscópico de fls. 18 e 

19”.

Constam os seguintes documentos nos autos:

- auto de prisão em flagrante ? fls. 05/07;

- Nota de culpa ? fl. 10;

- Boletim de ocorrência ? fl. 12;

- auto de apreensão da faca ? fl. 13;

- termo de depoimento das testemunhas ? fls. 14/19;

- Auto de exame de corpo de delito ? fls. 22/23;

 A denúncia foi recebida no dia 04 de setembro de 2000, oportunidade em 

que foi determinada a citação do denunciado para apresentar resposta à 

acusação (fl. 34).

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 68).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as 

testemunhas Joel Dupim Carvalho, Maria de Lourdes Monteiro, Valdinei 

Holanda Moraes, Pedro de Jesus Santos, João Gomes dos Santos, Milton 

Lameu de Azevedo (80/94).

No dia 19 de abril de 2001 o processo foi suspensão para realização de 

exame de insanidade mental e o acusado colocado em liberdade (decisão 

de fls. 95/100).

A prisão preventiva do acusado foi reestabelecida (fl. 148). A decisão que 

determinou a instauração de incidente de insanidade mental foi revogada, 

ante a fuga do acusado, tendo sido determinado a intimação das partes 

para apresentação de memoriais finais (fl. 198).

Em alegações finais (fls. 201/206), o Ministério Público pugnou pela 

pronúncia do acusado, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso 

II do Código Penal.

A defesa, por sua vez, em suas alegações finais apresentadas às fls. 

207/209, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente o decote 

da qualificadora.

O acusado foi pronunciado nos termos da denúncia (fls. 210/214), ante a 

presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito (fl. 215/221).

O Ministério Público apresentou suas razões recursais (fls. 386/372).

O Egrégio Tribunal de Justiça manteve a sentença de pronúncia (fl. 

261/267).

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público 

arrolou as testemunhas Milton Lameu de Azevedo, Joel Dupim Carvalho, 

Maria de Lourdes Monteiro, Valdinei Holanda Moraes e João Gomes dos 

Santos (fl. 270).

A Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas da acusação (fl. 

272).

O processo foi relatado e designada sessão de julgamento (fls. 274/276).
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No dia 22 de julho de 2015 a decisão que designou sessão de julgamento 

foi suspensa e determinado novamente a suspensão do processo para 

realização de exame de insanidade mental (fl. 307).

Conforme decisão prolatada no incidente de código 71997, a decisão que 

determinou a instauração de incidente foi revogada, uma vez que não 

ficou evidenciada qualquer dúvida quanto à capacidade de entendimento 

do acusado sobre o caráter ilícito de sua conduta.

 A defesa constituída foi intimada para apresentar rol de testemunha, 

tendo arrolado as testemunhas Maria de Lourdes Monteiro, Valdinei 

Holanda Moraes, Pedro de Jesus Santos, João Gomes dos Santos e Milton 

Lameu de Azevedo (fls. 69/70).

Assim, não havendo nulidades a sanar e tampouco outra diligência 

necessária dou o feito por preparado para julgamento perante o E. Tribunal 

do Júri desta Comarca, a qual designo para o dia 5 de novembro de 2019, 

às 09h00min, no plenário da Sessão do Júri deste Fórum de Juara/MT.

Nos termos do artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

determino que seja entregue aos jurados cópia da pronúncia, bem como 

do relatório do processo realizado nesta decisão.

Havendo algum objeto apreendido, providencie-se a apresentação em 

plenário do instrumento utilizado na execução do crime.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Proceda-se à intimação pessoal dos jurados.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Determino que o acusado seja intimado pessoalmente da sentença de 

pronúncia bem como do acórdão que manteve referido decisum, não 

possível sua intimação pessoal, intime-o por edital.

Intime-se o réu e seu defensor.

Às providências.

 Juara/MT, 14 de novembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96033 Nr: 4604-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 .Cumpre ressaltar que, na atual fase processual, se busca apenas 

indícios da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça 

exordial, ou seja, o momento processual em análise não é o adequado 

para apreciação de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução 

criminal.Dessa forma, designo o dia 11 de dezembro de 2018, às 

16h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do réu.Às providências.Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001135-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO PINHEIRO CANGUSSU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001135-79.2017.8.11.0025. AUTOR(A): ODILO 

PINHEIRO CANGUSSU RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL V I S T O S, Trata-se de ação de restabelecimento de 

auxílio-doença c.c. conversão em aposentadoria por invalidez proposta 

por Odilo Pinheiro Cangussu em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, aduzindo, em síntese, que teria sofrido acidente de trabalho, 

no qual lesionou o joelho direito e, em decorrência dessa lesão passou a 

ter problemas na coluna. Assevera que ao tempo do afastamento das 

atividades laborais sofreu um infarto e, devido a gravidade do caso, 

precisa ser submetido a uma cirurgia cardíaca aguardando na fila do SUS 

o atendimento médico indicado. Afirma, por fim, que diante do seu quadro 

clínico o médico lhe recomendou que permaneça em repouso e não faça 

esforço físico, estando, portanto, impossibilitado de exercer atividades 

laborativas, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-acidente com 

posterior conversão para aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, 

foi designada data para exame pericial e determinada a citação do 

requerido. Perícia médica constante no id. 9920798. Angularizada a 

relação jurídico-processual, o requerido apresentou contestação alegando 

incompetência absoluta do juízo pugnando pela extinção do feito. O juízo 

federal declinou a competência para esta Justiça Comum processar e 

julgar o presente feito. Ato seguinte, as partes foram intimadas para 

manifestação, contudo, quedaram-se inertes. Vieram os autos conclusos. 

Eis o breve relatório. Decido. Trata-se de ação ordinária por meio da qual 

pretende o autor o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, por 

consequência, o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente com o 

direito à conversão do citado auxílio previdenciário em aposentadoria por 

invalidez. Inicialmente, não havendo sido impugnado o laudo pericial 

homologo-o. Prosseguindo, verifico que o feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Denota-se dos autos que o autor é segurado da previdência social, o 

que gerou a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (ID. 

9920785). Sobreleva registrar, por oportuno, que o requerente foi 

submetido à perícia médica por perito do Juízo, o qual expôs que a 

incapacidade do requerente é temporária (6 a 12 meses) e parcial, 

conforme resposta ao quesito n° 5, letras a e b. Em se tratando de ação 

previdenciária destinada à concessão de auxílio-acidente com posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, incide sobre o tema os 

seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I – pensão 

por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; II - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 

(três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 

mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...) Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º - A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá de verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial. §2º - A doença ou lesão de 

que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.[g.n.] Nestes termos, conclui-se que 

os requisitos do benefício pleiteado são a qualidade de segurado e a 

incapacidade laborativa (Lei Federal n. 8.213/91, art. 26). Ademais, ao 

segurado considerado incapaz temporário e parcial, devido será o 

benefício de auxílio-doença acidentário. Agora, quando constatada a 

incapacidade permanente e total será devido o benefício de aposentadoria 

por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n° 8.213/91 isto, quando 

não for possível a reabilitação do segurado em outra profissão que lhe 

garanta a subsistência. Conforme se denota do laudo pericial, a 

incapacidade do autor é temporária e o prazo para recuperação da 

capacidade laborativa é de 6 a 12 meses e parcial na medida em que é 

suscetível a reabilitação profissional para exercer outra atividade. Neste 

contexto, conclui-se de forma clara e coerente que o segurado não 

preenche os requisitos para o restabelecimento do benefício de 

auxílio-acidente com conversão em aposentadoria por invalidez, pois 
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restou demonstrado por laudo pericial que houve apenas decréscimo da 

capacidade para o trabalho e não incapacidade total e permanente, 

tornando evidente o descabimento da pretensão. Recorde-se que o 

requerente é novo (45 anos de idade), não havendo razões para desistir 

do trabalho em tão parca idade e diante de lesão que, repita-se, não 

obstante relevante e causadora de limitações físicas, não é, segundo a 

médica que o periciou, impeditiva da prática laboral. Assim, se a doença 

apresentada possibilita a reabilitação do autor para o exercício de outra 

atividade profissional, conclui-se que por não ter preenchido o requisito da 

incapacidade total, o autor não faz jus ao benefício postulado. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO 

PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE 

TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE 

CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 

847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO 

ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO 

ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. 

AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O 

auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao 

segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz 

temporariamente para o trabalho. 2. Da mesma forma, para que seja 

concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, 

após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos 

termos do art. 42 da Lei 8.214/1991. 3. As instâncias ordinárias, com base 

no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou 

comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do 

ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do 

auxílio-doença, respectivamente. 4. Entendimento diverso, conforme 

pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, 

circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos 

e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à 

utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o 

seguimento do Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Particular ao qual 

se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/02/2018, DJe 05/03/2018) “APELAÇÃO CÍVEL — BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO-ACIDENTE – MAJORAÇÃO DE 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – VERBA 

INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE PARA TRABALHOS BRAÇAIS E HABITUAIS — 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS 

ATIVIDADES QUE LHE GARANTAM A SUBSISTÊNCIA — 

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS – APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ AFASTADA — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/1991. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os benefícios que 

substituem o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 

segurado não poderão ter valor mensal inferior ao salário mínimo (art. 201, 

§ 2º, CF). Todavia, o auxílio-acidente previdenciário pode ter valor inferior 

ao salário mínimo por tratar-se de benefício de natureza indenizatória. 2. 

Não se concede a aposentadoria por invalidez quando a conclusão do 

perito oficial aponta para a redução da capacidade, sendo possível ao 

segurado reabilitar-se para exercer atividades que não exijam esforço 

físico, mormente quando não demonstradas circunstâncias pessoais 

desfavoráveis ao segurado. (TJMT, Apelação nº 156664/2016, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattassdias, julgado 

em 21.11.2017, Dje 01.12.2017) [g.n.] Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 42 da Lei Federal n. 8.213/91. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo 

Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000409-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BANDEIRA (AUTOR(A))

TANIA DALBELLO BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI DILZA GIL TAVARES (RÉU)

FERNANDO TAVARES DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000409-71.2018.8.11.0025 

AUTOR: TANIA DALBELLO BANDEIRA, VALMIR BANDEIRA RÉU: MEIRI 

DILZA GIL TAVARES, FERNANDO TAVARES DOS SANTOS AÇÃO DE 

USUCAPIÃO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e a sua emenda. Citem-se, 

pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os requeridos, confinantes 

conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, com o prazo de trinta 

(30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos 

identificados (art. 259, inciso I, do CPC). Intimem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, instruindo 

com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil). O prazo para 

contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, observadas as 

prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, 

iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Intime-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 12 de abril de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120351 Nr: 1621-18.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE M. LOPES E CIA LTDA - ME, VIAÇÃO 

JUÍNA LTDA - EPP, EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018, ÀS 15H30MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 461: "VISTOS, Diante da constatação de 

que a publicação para realização da instrução e julgamento não respeitou 

o período disciplinado no CPC vigente, e havendo pedido da parte com á 

alegação de violação do direito constitucional de ampla defesa, redesigno 

o ato para do dia 26 de Novembro 2018 ás 15:30 horas."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DO ID.15362284. JUÍNA, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 898-09.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDL, SILVANA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

(COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A

 Vistos etc. [...] Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor de R$ 55.125,18 (cinquenta e cinco mil cento e vinte e cinco 

reais e dezoito centavos), acrescidos das custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do NCPC, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 5846-28.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO 

EM AUDIÊNCIA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121027 Nr: 2012-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIO LUIZ DE MORAES, DERLI SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEDIO LUIZ DE MORAES, Cpf: 

10721029272, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,1. DO ACUSADO DERLI SCHMITTI) Os argumentos da 

defesa são insuficientes para a extinção do processo neste momento 

processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento 

da denúncia em relação ao acusado DERLI SCHMITT;II) DESIGNO audiência 

de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 11/12/2018, às 15h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;III) Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De 

tudo, CERTIFIQUE-SE;IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;V) 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;2. DO LEDIO LUIZ DE 

MORAESConsiderando a não localização do(a) acusado(a) LEDIO LUIZ DE 

MORAES, CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para 

responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em 

que, por meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessária (arts. 396 e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 

11.719/08).Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 12 de novembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141718 Nr: 4578-21.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY DAMAZIO DE OLIVEIRA, DANIEL 

MARQUES LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS 

PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 3669-18.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Intimação do advogado (a) para manifestar acerca do endereço da vítima, 

CARLOS PEREIRA DE SOUZA e do réu, RICARDO BARBOSA DE SOUZA, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139894 Nr: 1045-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 488), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.
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REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando RAFAEL FERREIRA 

LIMA, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127974 Nr: 1262-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ARIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 257, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141718 Nr: 4578-21.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY DAMAZIO DE OLIVEIRA, DANIEL 

MARQUES LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, com fulcro no art. 350 do CPP, DISPENSO a fiança 

arbitrada, e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

CLAUDINEY DAMAZIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

independentemente de pagamento de fiança, com a imposição das 

medidas cautelares já aplicadas anteriormente (autos sob o Código n. 

141650).EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo 

estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o descumprimento 

das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de 

outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive nova prisão 

preventiva.No ato da soltura do acusado, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente as condições aludidas nesta decisão, alertando-se das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer 

perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em 

aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.Antes da soltura do acusado, 

NOTIFIQUE-SE a vítima de sua saída da prisão, por qualquer meio de 

comunicação (art. 21 da Lei Maria da Penha).CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127693 Nr: 1043-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS 

a(o) Advogado(a) Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a 

presente como título executivo sem a necessidade de expedição de 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139126 Nr: 2818-37.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAJLP, DJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128659 Nr: 1694-53.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

04/02/2019, às 14h40min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-68.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VIEIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FERREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010358-68.2016.8.11.0025. REQUERENTE: HENRIQUE VIEIRA NOBRE 

REQUERIDO: VANDERLEIA FERREIRA MARTINS TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos doze dias do mês de Novembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 
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Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 13h30min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

8010358-68.2016.8.11.0025 -PJE. Ausentes as partes a solenidade . O 

MM. Juiz deliberou: “ Diante da certidão de ID 16465153, redesigno a data 

da instrução processual para data de dia 23 de Novembro de 2018 ás 

16:20 min. Cumpra-se. “ Nada mais. Encerrou-se às 13h30min o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000045-02.2018.8.11.0025. REQUERENTE: KALINE EDUARDA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Kaline Eduarda Nunes da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de inadimplência, porque, em resumo, não possuiria 

débito nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de 

qualquer contrato nesse sentido. Em sua defesa, a prestadora de 

serviços de telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em 

face da regularidade na contratação, anexando à peça cópia das faturas 

impagas e relatório de chamadas originadas e recebidas, insistindo na 

tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo à negativação. 

Diante deste panorama, entendo necessária a dilação probatória, para 

apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias de pactuação, e 

os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação de litigiosidade 

de massa impulsionada por captação de clientela, para evitar futuras 

alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 15h:15min., facultando às partes apresentarem testemunhas e provas 

documentais novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará 

o encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-23.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010124-23.2015.811.0025 Requerente: Wilson José dos Santos 

Requerida: Canopus Administradora de Consórcios S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, sendo 

possível avançar diretamente na matéria litigiosa suscitada pelas partes, 

que envolve análise de preliminares e da questão de mérito propriamente 

dita. No que pertine às preliminares suscitadas na defesa da demandada, 

de há muito tempo firmou-se o entendimento de que, malgrado o 

erroneamente chamado ‘valor sugerido do dano moral’, seja sim pedido 

real e expresso, isto é, que o tal valor pretendido ou sugestionado seja 

admitido como o montante da pretensão buscada pela parte, pode ela, 

renunciando ao excesso, persistir com a demanda sob o rito da Lei n. 

9.099/95, o que se extrai da manifestação do autor sobre a defesa, 

quando expressamente reconhece que o pedido máximo por ele buscado 

é aquele cujo teto delimita a competência dos Juizados Especiais. Sendo 

assim, limitando-se a pretensão ao teto máximo definido na lei, admite-se o 

seu processamento sob o rito sumaríssimo. Lado outro, inexiste inépcia na 

inicial somente porque a pretensão autoral, no entender da ré, carece de 

elementos fáticos e jurídicos para ampara-la, porque como muito bem 

assinalou o demandante, a sorte do pedido de fundo não é questão de 

forma e sim de conteúdo, inexistindo inépcia porque o pedido tem maior ou 

menor condições de êxito, ou mesmo se ele corresponde ou não à 

realidade, porque nesse momento analisa-se a pretensão sob seu aspecto 

formal, isto é, se ela tem condições de procedibilidade e não se o que nela 

se diz é certo ou errado, procedente ou não. Rejeito as preliminares e 

enveredo ao juízo de mérito. Em sede meritória, verifica-se que toda 

pretensão inicial se funda na premissa de que o autor aderiu a um grupo 

consorcial (Cota 336, Grupo de Consórcio 4008) cujo crédito original 

estava avaliado em R$ 6.226,00 (seis mil duzentos e vinte e seis reais), o 

que seria correspondente à 110% (cento e dez por cento) do valor de 

uma motocicleta Honda/Biz C100 ES, e que possuiria um total de 32 (ou 33) 

prestações mensais pendentes, porque a adesão teria se dado com o 

grupo já em andamento e, assim, as parcelas pagas antes da adesão 

seriam absorvidas ou abatidas no final. A tese exordial claramente carece 

de comprovação fática, na medida em que o contrato acostado aos autos 

pela administradora de consórcios demonstra que: (a) ele aderiu a um 

grupo com duração de 40 meses, não havendo menção alguma de 

dedução de mensalidades anteriores ou coisa que o valha; (b) quando ele 

realizou o lance (pagando 13 parcelas do final para o começo), foi 

contemplado e assinou a carta de contemplação, constando 

expressamente que restavam ainda 26 parcelas a serem pagas, o que 

somado às 14 que já tinha quitado, totalizava os 40 meses contratados. 

Não há, por outro lado, qualquer prova amealhada pelo autor que aponte 

ter sido ele ludibriado, ou que tenha assinado o contrato, a autorização de 

faturamento do bem contemplado, coagido ou enganado pelos vendedores 

da demandada, estando bem claro em todos os documentos assinados 

por ele, que existia um total de 40 prestações a serem pagas, o que 

significa que, de fato, esteve e está inadimplente com o grupo consorcial, 

e a cobrança realizada pela administradora do grupo não é nada além de 

exercício regular do direito. Reitere-se, como demonstrado pela ré, ao 

receber o veículo contemplado, o autor assinou contrato de alienação 

fiduciária em garantia, no qual constava, claramente, que havia um saldo 

devedor de R$ 4.884,37 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos), que seria diluído nas 26 (vinte e seis) parcelas 

restantes da avença e se ele somente pagou as parcelas de 01 a 20 e de 

28 a 40, é fácil concluir que as prestações 21 a 27 estão em aberto e, por 

consequência, a cobrança verbalizada pela empresa é absolutamente 

justificável e não enseja ilicitude alguma. Ante ao exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão exordial, por não 

vislumbrar ilegalidade nem ilicitude na cobrança dos valores inadimplidos 

pelo consorciado. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, com as devidas baixas. Publicação e intimação realizadas 

dentro do próprio sistema PJE. Juína/MT, 14 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-31.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/11/2018 às 15h00min. Devendo as partes e 

testemunhas comparecem, independente de mandado e sob as penas 

definidas na legislação processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-55.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLOREMIR TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/11/2018 às 16h00min. Devendo as partes e 

testemunhas comparecem ao ato, acompanhadas das testemunhas que 

porventura pretendam sejam ouvidas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON ALVES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2018 às 14h00min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUINA CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/11/2018 às 16h30min. Devendo as partes e 

testemunhas comparecerem, acompanhadas das testemunhas e provas 

que porventura pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-36.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARQUES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICADORA NOROESTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 03/12/2018 às 13h30min. Devendo as partes e 

testemunhas comparecerem, acompanhadas das testemunhas e provas 

que porventura pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILVETE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019 às 14h10min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-28.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número Ùnico: 

8010102-28.2016.811.0025 Requerente: Dagoberto Antônio Custódio 

Requerida: ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Cuida-se 

de ação ressarcitória verbalizada por Dagoberto Antônio Custódio, 

porque, em resumo, teria realizado despesas que somavam ao tempo do 

ajuizamento da ação a importância de R$ 21.350,00 (vinte e um mil 

trezentos e cinquenta reais), para edificar toda estrutura necessária ao 

recebimento do serviço de distribuição de energia elétrica rural em sua 

propriedade, responsabilidade essa que, segundo afirma, seria atribuível à 

concessionaria de energia elétrica demandada. Em sua defesa, afirmou a 

requerida, após discorrer sobre o histórico dos programas de 

popularização em massa da distribuição de energia elétrica criados a partir 

do início do século XXI pelo Governo Federal, que, atualmente, estariam 

vigentes a Lei 10.438/2002, a qual prevê a possibilidade de devolução do 

valor gasto a título de antecipação do projeto de extensão de rede de 

distribuição rural, desde que obedecido o prazo de carência definido nas 

políticas públicas do setor energético, e os Decreto 5.163/2004 e 

Resolução 229/2006 da ANEEL, os quais estabeleceram, com 

prorrogações de prazo a posteriori reguladas, que o prazo limítrofe para a 

implementação integral do “Programa Luz para Todos” no Município de 

Castanheira/MT, teria sido adiado de 2015 para 2017, sendo esse o 

momento zero que demarcaria o dever ou não da concessionária indenizar 

aqueles proprietários rurais que se enquadrassem nas faixas de isenção 

e de direito à restituição estabelecidas na legislação de regência. Eis, aí, o 

nó górdio, o ponto central da discussão judicializada: o programa de 

universalização do acesso à distribuição e fornecimento de energia 

elétrica em todo país é comandado por uma planificação pré-elaborada 

pela ANEEL, em cumprimento ao que determina a legislação correlata, e 

não há provas nos autos de que tal cronograma tenha sido desobedecido, 

desrespeitado ou ignorado pela demandada, para justificar a decisão do 

autor de, sponte própria, realizar projeto de eletrificação rural e instalá-la 

em sua propriedade rural. Vale dizer: se havia um programa, um projeto 

em execução, não se pode dizer que existia omissão ou inação 

injustificável do poder concedente ou das próprias concessionarias na 

formulação e execução da política de expansão do acesso à energia rural, 

já que, ao tempo da edificação das construções e ajuizamento da ação, o 

cronograma nacional, para atingir a totalidade das propriedades 

localizadas na zona rural de Castanheira/MT, que se enquadrassem no 

programa (tensão menor que 2,3 kva e carga instalada de até 50 kw), se 

estendia até o ano de 2017. Dessa forma, conceder a pretensão 

verbalizada significa, na prática, intervir na política pública definida pelos 

órgãos competentes para tanto, sem que tenha ocorrido omissão ou 

negação do direito, tomando-se a análise a partir da dimensão 

individualizada do autor. Por isso é que, na hipótese, parece-me realmente 

irretorquível o argumento jurisprudencial, quem em situação bastante 

assemelhada a dos autos, assim se pronunciou: “... o fato de o programa 

ter sido incluído no Plano Plurianual, não obriga, por si só, a imediata 

execução da obra pelo administrador, "pois tal decisão encontra-se na 

esfera do mérito administrativo, sujeita, pois, à conveniência e 

oportunidade da Administração Pública". 4. Não cabe ao Poder Judiciário 

interferir na decisão do Administrador Público se ausentes indícios de 

ilegalidade ou ilegitimidade no ato administrativo impugnado” (TRF- 1ª 
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Região, AMS 00021956720074013000, Relator: Desembargador Federal 

Néviton Guedes, Quinta Turma, Publicação: 27/02/2015). Noutro passo, 

ainda que se queira entender que como o prazo já se expirou, haveria 

possibilidade de, aplicando-se a teoria do aproveitamento dos atos, decidir 

a lide com base na premissa atual, mesmo assim não me parece que 

melhor sorte socorreria o autor, na medida em que já se cristalizou na 

jurisprudência do TJMT, que a indenização nos casos da eletrificação rural 

executada sob o pálio dos programas nacionais de acesso universal à 

distribuição de energia elétrica, depende de prova cabal dos custeio, do 

dispêndio de valores com as obras de eletrificação a serem incorporadas 

pela distribuidora de energia, o que o autor não logrou demonstrar. Com 

efeito, apesar de anunciar um gasto de R$ 21.350,00 com as obras, as 

provas trazidas pelo demandante não permitem concluir se ele de fato 

gastou alguma coisa com a eletrificação e, sendo positiva a resposta, qual 

o valor realmente dispendido. Diz-se isso porque ao se compulsar os 

documentos acostados nos ids. de números 1922331 e 1922333, 

constata-se que no primeiro orçamento atestou-se que o pagamento seria 

a vista, com desconto, razão porque o gasto teria sido de pouco mais de 

dezenove mil reais, ao passo que no contrato de prestação de serviços 

enumeram-se 6 cheques emitidos e entregues no ato ao executor do 

projeto, sem que se tenha registro de quais cheques foram esses e nem 

da compensação de nenhum deles, o que, por obvio, não é suficiente para 

se concluir que houve algum gasto efetivo suportado pelo autor. 

Insista-se: o requerente que supostamente emitiu seis cheques ao 

prestador dos serviços no ano de 2013, mesmo passado 3 anos desse 

fato, não trouxe prova simples de produção, qual seja, a demonstração do 

pagamento/compensação desses cheques; e tampouco juntou extratos de 

movimentação bancária que demonstrassem os tais dezenove mil reais 

pagos à vista na contratação dos serviços, fazendo com que seja 

absolutamente cerebrina a alegação de danos materiais aventada pelo 

autor, o que afasta a possibilidade de indenização por ele pretendida, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – 

VALORES DISPENDIDOS PELO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADOS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existe o dever de indenizar da 

concessionária pelos gastos realizados pelo particular na realização de 

construção de obra de rede elétrica, se o particular apresentou os recibos 

demonstrando as despesas realizadas. A inexistência de qualquer indício 

de gastos realizados pelo particular, presentes documentos que levam a 

crer que as obras de eletrificação rural foram realizadas sem custos ao 

beneficiado, a improcedência da ação é medida que se impõe. “ (TJMT, 

Apelação Cível n. 11995/2018, Rel: Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12/06/2018, Publicado no 

DJE 21/06/2018). Dessarte, nos termos do art. 487, I, NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão verbalizada pelo autor, nos termos da 

fundamentação supra. Sem custas e sem honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei dos Juizados Especiais. Transitada em julgado, 

arquive-se. Juína (MT), 19 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DELISE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010210-57.2016.8.11.0025. REQUERENTE: IRENE DELISE FONSECA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A V I S T O S, Certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado (id. 10806717) nos termos do artigo 42 da Lei 

n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001048-26.2017.8.11.0025. REQUERENTE: WARLEY SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A, OI S.A V I S T O S, Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado (id. 10806717) nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação 

interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-03.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOCIA LOURDES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010384-03.2015.8.11.0025. REQUERENTE: EUDOCIA LOURDES DE 

PAULA REQUERIDO: ENERGISA S/A V I S T O S, Concedo a autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada 

a tempestividade do presente recurso inominado (id. 10806717) nos 

termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à 

apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILISMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))
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Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca de audiência de instrução e julgamento 

designada para 03/12/2018 às 14h30min. Devendo as partes e 

testemunhas comparecerem, independente de intimação e sob as penas 

da lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-67.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON VERONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON VERONEZI OAB - MT22511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

28/11/2018 às 17h00min, devendo as partes comparecerem, sob as 

penas do art. 51 da Lei de regência dos Juizados Especiais, 

acompanhadas das testemunhas que porventura desejem ouvir, pena de 

preclusão do direito à produção da aludida prova.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE BATISTA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010307-57.2016.8.11.0025. REQUERENTE: DIRCE BATISTA BONFIM 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT V I S T O 

S, Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

10806717) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-80.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010256-80.2015.8.11.0025. REQUERENTE: RONALDO ADRIANO SOARES 

REQUERIDO: OI S/A V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente 

recurso inominado (id. 10806717) nos termos do artigo 42 da Lei n° 

9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-10.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 26/11/2018 às 16h00min, devendo as partes 

comparecem ao ato, acompanhadas das testemunhas que porventura 

pretendam sejam ouvidas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-42.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO PAULINO CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO APARECIDO APOLINÁRIO FREITAS (TESTEMUNHA)

SAMUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

MIRIAM PEREIRA DA SILVA FREITAS (TESTEMUNHA)

EUVIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

EDILENE CARDOSO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010071-42.2015.8.11.0025 Requerente: Rosana de Almeida Requeridos: 

Julio Paulino Correa e Outra Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 

38 da Lei de regência dos Juizados Especiais, e não havendo preliminares 

a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do meritum causae, 

posto que regularmente processadas todas as fases do procedimento de 

cognição especial estabelecido pelo rito sumaríssimo criado pela norma de 

1.995. Trata-se de ação indenizatória vertida por supostas desavenças 

familiares entre a autora e seus antigos sogros (os demandados), que, em 

resumo, estariam caluniando/injuriando a autora perante a sociedade local, 

atribuindo-lhe a pecha de ‘ladra’, o que teria se verificado tanto em âmbito 

mais restrito de convivência, quanto em um supermercado onde ela fazia 

suas compras e teria sofrido achaques por parte dos demandados. A sua 

vez, afirmam os demandados que após a separação do casal, ou seja, da 

autora e o filho deles, ela e não os requeridos, é que passou a agredi-los 

e ataca-los, não aceitando a separação e a contração de novas núpcias 

pelo ex-marido, o que teria causado, inclusive, a necessidade de registros 

de boletins de ocorrência policial e o ajuizamento de ação criminal por 

delito contra a honra noutro município do Estado. Dito assim, é fácil 

perceber que a solução da contenda se restringe a verificar se os fatos 

alegados na inicial são verdadeiros, porque é evidente que a pecha de 

‘ladra’ é, para além das implicações penais, causa de violação da honra 

subjetiva e objetiva do ofendido. Sabe-se que o direito de livre expressão 

é decorrência da garantia constitucional esculpida no art. 5º, IX da CR/88, 

e eventual contundência linguística (verborragia) não é considerada pela 

jurisprudência pátria como causa de indenização por danos à 
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personalidade do ofendido, entretanto, se o exercício desse direito de se 

manifestar desborda do limite civilizatório e descamba para a agressão 

direta e pessoal à vítima, aí o exercício de direito passa a ser abusivo (art. 

188 do CC/2002), e justifica a sanção civil correspondente. Melhor do que 

eu, leciona com seu brilhantismo impar Rui Stocco: "o indivíduo, no 

exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da 

razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal 

desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, 

ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar." 

(Rui Stocco, in "Tratado de Responsabilidade Civil", Revista dos Tribunais, 

6ª ed., p. 182). Sendo assim, por mais que os requeridos se sentissem 

incomodados com a postura de sua ex-nora, por mais que se achassem 

legitimados a acusa-la de condutas desairosas, ao decidirem propagar 

seus pensamentos e conceitos sobre ela a terceiros, chegando ao ponto 

do primeiro demandado (Julio Paulino) ir até o local de trabalho da autora e 

dizer à sua empregadora/tomadora de serviços que ela “havia entrado na 

casa deles e roubado”, extrapolaram o direito de crítica e acabaram 

violando a honra subjetiva e a reputação da demandante, causando a 

ofensa que justifica a reparação indenizatória requestada. Entretanto, é 

necessário salientar que, de acordo com a autora, ambos requeridos 

denegriram sua imagem e reputação, no âmbito familiar aos filhos dela, 

netos deles, e no âmbito público junto à sua patroa e aos prepostos do 

Supermercado ‘Bom Preço’, e nem todos esses fatos restaram 

demonstrados nos autos, sendo necessário proceder um decote na 

análise da responsabilidade civil aqui reconhecida. Quanto à segunda 

requerida, supostamente responsável pelas afirmações deletérias sobre a 

autora para os próprios filhos, como nada provou-se nesse particular, é 

descabido falar em indenização, assim como não existe demonstração 

alguma de que houve malferimento da honra da autora junto ao 

supermercado onde realizava compras. Desse modo, a ação ilícita e os 

danos que dela decorreram, se concentra na atitude do primeiro 

demandado, Julio Paulino, consistente na imputação à autora, sem provas 

e sem condenação ou investigação criminal que corroborasse os seus 

dizeres, do crime de furto qualificado, porque, supostamente, teria 

adentrado em sua residência e furtado um aparelho celular, fato que ele – 

alegadamente – não comunicou à Delegacia de Polícia, mas se achou no 

direito de propagar à dona do salão de beleza onde a demandante 

prestava serviços. Afirmou a aludida pessoa (sra. Miriam Pereira da Silva), 

que em data que não se recordava precisamente, mas no ano de 2014, 

após a Copa do Mundo realizada no Brasil, recebeu a visita do primeiro 

demandado em seu estabelecimento comercial, com a única finalidade de 

contar a ela de um suposto ‘roubo’ (furto na tipificação correta) que a 

autora teria praticado contra ele, o que, aliás, na própria contestação, os 

réus parcialmente admitem, porque, apesar de negarem a propagação do 

fato, afirmaram categoricamente que a demandante teria se apropriado de 

um ‘aparelho celular rosa’ de propriedade dos demandados, demonstrando 

que, de fato, insistiam na acusação, mesmo sem provas da ocorrência e 

sem demonstração da sua veracidade. Dessarte, sendo o comportamento 

do primeiro réu absolutamente descompassado da razoabilidade, atingindo 

diretamente a honorabilidade da demandante, porque acusada de um delito 

criminal sem qualquer demonstração fática disso para a sua própria 

empregadora, apresenta-se, realmente, insofismável a presença do ilícito 

extracontratual causador de lesão à personalidade, como bem salienta a 

jurisprudência: “TJRJ. Responsabilidade civil. Dano moral. Calúnia. Crime 

de furto. Acusação de furto de carteira. Dano moral in re ipsa. Verba 

indenizatória fixada em R$ 5.000,00. CF/88, art. 5º, V e X. CCB/2002, arts. 

186 e 927. «1. Incontroverso que a ré se dirigiu ao local de trabalho do 

autor, acompanhada por policiais, e lá, na presença de seus colegas de 

trabalho e demais pessoas que se encontravam na loja, o acusou de ter 

furtado sua carteira. 2. Também está comprovada a leviandade das 

acusações, sobretudo diante da condenação da recorrente perante o 

Juizado Especial Criminal pelo crime de calúnia, cometido e narrado tal 

como na inicial. 3. Dano moral in re ipsa. Precedentes do TJRJ. Sendo 

assim, reconhecida a existência do dano, necessário é que se quantifique 

a lesão ocorrida, de modo a servir de lenitivo ao ofendido e de punição ao 

ofensor, o que a meu sentir, na hipótese versanda precisa conciliar a 

intensidade da lesão extrapatrimonial sofrida pela autora, com a finalidade 

educativa, sancionatória da indenização, razão porque arbitro a 

indenização no montante de R$ 3.000,00, que se-me afiguram suficientes 

a alcançar a dupla finalidade da indenização requestada. Pelo exposto, 

forte no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão vestibular, afastando a responsabilidade da segunda 

demandada e condenado o primeiro réu, Julio Paulino Correa, ao 

pagamento de R$ 3.000,00, pelos danos morais causados à autora, ante à 

leviana acusação feita contra ela, incidindo juros de mora desde a data do 

evento danoso, e correção monetária a partir da fixação do quantum 

indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de 

Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Juína, 19 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-83.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON VERONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

23/11/2018 às 17h00min, devendo as partes comparecerem, sob as 

penas do art. 51 da Lei de regência dos Juizados Especiais, 

acompanhadas das testemunhas que porventura desejem ouvir, pena de 

preclusão do direito à produção da aludida prova.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILVA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo nº: 

8010051-17.2016.8.11.0025 Requerente: Elenilva Maria de Oliveira 

Requerido: Banco Bradesco S/A V I S T O S, Cuida-se de ação de 

repetição de indébito, cumulada com pedido de dano moral, por meio da 

qual pretende a demandante a restituição, em dobro, de valores que afirma 

terem sido ilegalmente descontados de sua conta corrente, porque nunca 

contratou nem utilizou cartão de crédito vinculado à conta bancária aberta 

na instituição financeira demandada, além de requerer condenação do 

Banco em danos morais que afirma decorrerem desses descontos 

indevidos, sem apontar que direito da personalidade teria sido lesado no 

caso presente. Designada audiência de conciliação, o Banco compareceu, 

representado somente por preposto e sem defesa escrita ou oral, o que 

motivou o pedido da autora de reconhecimento da revelia, seja porque não 

apresentada defesa no prazo de lei, seja porque como a ação supera os 

20 salários mínimos, a capacidade postulatória dos litigantes fica restrita, 

havendo a obrigatoriedade de assistência de advogado para o desenrolar 

legítimo dos atos processuais. No que pertine à irregularidade na 

representação processual da ré, malgrado seja mesmo obrigatória a 

assistência das partes por representante técnico nas causas superiores 

a 20 salários mínimos, o Banco juntou aos autos seus atos constitutivos e 

instrumento de mandato outorgado a advogados inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil, não havendo que se falar em incapacidade 

postulatória, simplesmente porque o causídico não compareceu a um dos 

atos processuais, porque essa é uma questão de economia interna da 

parte com seus contratados, não afetando seu poder de representação 

no feito. Doutro lado, no que toca à alegada revelia, mais uma vez razão 

desacompanha a autora, porque não cabe ao juízo ou a qualquer das 
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partes dispor sobre prazos processuais que estão definidos em lei, e, se 

há disposição expressa no art. 30 da Lei n. 9.099/95 que a contestação 

deve ser apresentada no mesmo ato concentrado em que se desenvolve 

toda fase probatória e decisória do procedimento sumaríssimo (a 

audiência de instrução e julgamento), então ainda que no mandado 

constasse outro prazo ou momento processual, isso não serve a 

provocar prejuízos aos litigantes, porque, repita-se, não compete ao 

julgador criar prazos processuais. No mesmo diapasão é o ENUNCIADO 10 

do FONAJE: “A contestação poderá ser apresentada até a audiência de 

Instrução e Julgamento”. Dessarte, rejeito as questões de forma 

suscitadas pelo autor, e, constatando que o cerne da controvérsia reside 

sobre a existência de indébitos e a pretensa incidência da norma do art. 

42 do CDC à hipótese (restituição em dobro), e sendo fato notório que o 

Superior Tribunal de Justiça afetou ao regime dos recursos repetitivos a 

questão transformada no Tema 929, que diz respeito à definição das 

"hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC", nos moldes do que determina o art. 1.037 do 

NCPC, sobresto o julgamento da lide até que seja concluída a votação dos 

Recursos Especiais afetados (1.585.736/RS e 1.517.888/SP). Pelo 

exposto, forte no que determina o art. 1037 do NCPC, sobresto o 

julgamento da ação até decisão definitiva sobre o Tema 929/STJ. 

Intimem-se as partes. Juína/MT, 20 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020009-61.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA TEODORO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8020009-61.2015.8.11.0025. REQUERENTE: NILZA TEODORO XAVIER 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S, Concedo a autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada 

a tempestividade dos recursos inominados (ID 14388756 e 14432005) nos 

termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO as 

apelações interpostas em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o 

artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

as partes para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 20 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FERNANDES BUGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-32.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS RODRIGUES BIONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCARIOL REPRESENTACOES EM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010341-32.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JEAN MARCOS RODRIGUES 

BIONDI REQUERIDO: TERCARIOL REPRESENTACOES EM PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório conforme estabelecido no art. 38 da Lei 9099/95. Cuida-se de 

ação de cobrança promovida por JEAN MARCOS RODRIGUES BIONDI em 

face de TERÇARIOL& OLIVEIRA LTDA - EPP objetivando o recebimento do 

valor de R$ 25.987,05 (vinte e cinco mil reais, novecentos e oitenta reais e 

cinco centavos), decorrente de um cheque nº 000177( R$ 15.0000). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual (ID. 4570754), a 

tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera. Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas, resta evidente a desnecessidade 

de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como 

corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de 

decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Inicialmente, cabe 

observar que apesar de ter apresentado contestação em peça simbólica, 

é certo que a requerida se defendeu. PRELIMINARMENTE alega a 

ilegitimidade passiva do sócio Osmar de Oliveira para figurar no polo 

passivo da relação contratual, repisando que na data de 04/03/2016 o 

mesmo deixou de fazer parte do quadro societário da empresa requerida, 

conforme alteração contratual ID 3651590, enfatizando que a presente 

demanda só fora impetrada em 23/08/2016. Requerendo por fim a 

declaração da nulidade da citação do Ex- SÓCIO Osmar Oliveira. A 

preliminar suscitada não merece prosperar visto que a citação na pessoa 

do ex-sócio é valida conforme estabelecido pelo art. 1.003, parágrafo 

único, do Código Civil, pelo período de dois anos após o registro da 

alteração subsiste a responsabilidade dos ex-sócios. Compulsando os 

autos é notório que o intervalo entre a alteração contratual que 

estabeleceu a exclusão do senhor Osmar Oliveira do quadro societário da 

empresa 04/03/2016 e a citação do mesmo para processo se deu em 

20/10/2016, transcorrido tão somente 07 meses, assim não há o que falar 

em nulidade da citação. Preliminar afastada. Vejamos entendimento: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO EMPRESARIAL. VALIDADE 

DE CITAÇÃO NA PESSOA DE EX-SÓCIO. EQUÍVOCO DA DECISÃO 

AGRAVADA. À luz da norma extraída dos arts. 1.003, parágrafo único, 

c/c 1.032 e 1.057, todos do vigente Código Civil, a responsabilidade de 

ex-sócios, por obrigações sociais anteriores à sua retirada da sociedade, 

subsiste por até dois anos, contado tal prazo da data de averbação do ato 

de modificação do contrato social junto à Junta Comercial. Caso concreto 

em que, ainda que o registro da alteração contratual perante a Jucerja 

somente se opere por força do comando judicial, fato é que o protocolo de 

tal ato somente foi realizado perante aquele órgão em 25/09/2017 (fls. 355 

do processo originário), não havendo notícia nestes autos de efetivação 

da medida. Citação ocorrida, portanto, dentro do biênio legal de 

subsistência da responsabilidade do ex-sócio. Ato válido. Recurso a que 

se dá provimento.(TJ-RJ - AI: 00143835120188190000 RIO DE JANEIRO 

BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: NILZA BITAR, Data 

de Julgamento: 18/04/2018, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/04/2018) Em análise ao mérito da 

pretensão, o autor comprova os fatos constitutivos de seu direito, 

mediante a juntada da prova documental pertinente o crédito a receber 

indicado no cheque ID 1925262 o valor impago até a presente data. A 

requerida, por seu turno, não produziu prova alguma sobre fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito do autor, até mesmo 

porque devidamente intimada para se manifestar sobre os títulos 

cobrados, deixou de apresentar impugnação, não rechaçando sequer a 

assinatura aposta nos documentos. Assim, incide na hipótese a regra do 

art. 373 do CPC, afinal, a autora trouxe aos autos os elementos 

materializadores de seu crédito, ao passo que não cuidou a requerida de 

demonstrar a invalidade de tais títulos. Nesse sentido colho da 

jurisprudência: “A nota promissória representa instrumento de confissão 

de dívida, incumbindo ao emitente a prova da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da obrigação (art. 333 , II , do CPC )– Prova da 

inexigibilidade do débito não produzida A nota promissória representa 

instrumento de confissão de dívida, incumbindo ao emitente a prova da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 

333 , II , do CPC )– Prova da inexigibilidade do débito não produzida” 
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(TJ/SP, APL 00029472420148260297, Relator: Des. Francisco Giaquinto, 

13ª Câmara de Direito Privado). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

MONITÓRIOS. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL A 

LASTREAR PEDIDO MONITÓRIO. FATO DESCONSTITUTIVO. INCUMBÊNCIA 

DA PARTE RÉ. CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. FASE DE SANEAMENTO. (...) 2. Não é vedado pela 

legislação brasileira o empréstimo de dinheiro entre particulares, apenas a 

prática de usura. 3. Desacolhem-se os embargos quando ausente as 

provas de prática de agiotagem pelo possuidor do cheque. Ademais, cabe 

ao embargante evidenciar a forma em que a negociação foi feita e a 

quantia dos juros cobrada” (TJ/DF, APC 20140111271154, Relator: Des. 

Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível). Nestes termos e porque caberia 

igualmente à requerida impugnar o título apresentado ou ainda comprovar 

o seu adimplemento, a defesa apresentada é insuscetível de afastar a 

força probante da documental que aparelha a inicial, sendo portanto de 

rigor o acolhimento da cobrança. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a qual deverá sofrer incidência de juros 

de mora, de 1% ao mês, e corrigida monetariamente pelo INPC, desde a 

data do vencimento da obrigação pactuada, por se tratar de mora ex re. 

Considerando o que preceituam os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juína/MT, 20 de novembro de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 20 de Novembro de 2018 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI BONFIM BUGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000968-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000968-62.2017.8.11.0025. REQUERENTE: PAULINO XAVIER DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Conforme noticiado no ID 14668500, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Juína/MT, 20 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HERRERA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.º: 

1001448-40.2017.8.11.0025 Requerente: Rodrigo Herrera de Oliveira 

Requerida: Bradesco Auto Re Companhia de Seguros S/A VISTOS, ETC. 

Relatório dispensado, nos termos do que estabelece o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que 

teria a demandada se omitido do dever de proceder ao registro de sinistro 

automobilístico que resultou em perda total do veículo do autor, bem como 

a transferência do ‘salvado’ para sua propriedade, a fim de que se 

procedesse a baixa definitiva do registro administrativo junto aos órgãos 

de trânsito, gerando ao demandante cobranças de tributos por um bem 

que não é mais seu e esgotou sua utilidade. Relata o demandante ter sido 

o proprietário de um veículo tipo camionete (Toyota-Hilux, 

Chassi:8AJ33LNA3W9306718, Placa: MLX5000, Renavan n. 695711148), 

o qual envolveu-se em acidente de trânsito com perda total, cuja 

indenização foi objeto de decisão judicial exarada pelo juízo da 3ª Vara da 

Comarca de Tangará da Serra (processo de cod. 173/2006), e que 

autorizou a seguradora a, procedendo ao pagamento da cobertura 

securitária, proceder a transferência do ‘salvado’ para sua titularidade, 

sendo o feito arquivado definitivamente em 22/10/2008. Ocorre que quase 

dez anos passados, foi o autor notificado pela Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ/MT), da existência de vultuoso débito de IPVA e demais 

taxas de circulação veicular, exatamente incidente sobre o veículo 

sinistrado e mesmo procurando a seguradora para resolver o imbróglio 

teve seus pedidos ignorados, obrigando-se ao ajuizamento da presente 

ação, para cominar à ré a obrigação contratual/legal de registro do sinistro 

e transferência dos salvados. Malgrado tenha em sua peça defensiva 

apresentado argumentos desfocados da realidade, afirmando que não 

estava obrigada e sim facultada a transferência dos salvados, a 

seguradora demandada veio a juízo (petição e documentos de ID. 

16447929 e 16447930) comunicando ter procedido, espontaneamente, ao 

cumprimento da obrigação de fazer requestada na inicial, transferindo os 

salvados e realizando a baixa de seus registros junto ao DETRAN/MT, 

apontando, ainda, a quitação de todos débitos tributários sobre o veículo 

sinistrado, o que corresponde à hipótese descrita no art. 487, III, do NCPC, 

ao menos quanto à obrigação de fazer, porque o ato perpetrado 

representa evidente reconhecimento da procedência do pedido. Sendo 

assim, e havendo mesmo a obrigação da seguradora em transferir e 

registrar o sinistro[1], a questão se afunila a verificar se a omissão da ré 

foi capaz de violar o patrimônio jurídico do autor, suscitando indenização 

pelos danos morais perquiridos. Não me filio àqueles que visualizam em 

todo aborrecimento negocial, em dissabores contratuais, em quizilas 

diárias, hipótese de indenização por danos á personalidade, exatamente 

porque para se reconhecer um dano necessário é que exista lesão, que 

no caso dos danos morais, é aquele ato ilícito, comissivo ou omissivo, 

forte o suficiente para altercar, para perturbar o equilíbrio do ofendido. 

Entretanto, tem-se propagado em nosso ordenamento a chamada “teoria 

do desvio produtivo ou da perda do tempo útil”, voltada exatamente a 

valorar quando as repetitivas falhas nas prestações de serviços de 

massa transcendem a normalidade e desembocam na agressão aos bens 

extrapatrimoniais do indivíduo, no caso, ao direito do cidadão a decidir 

como gozar do tempo útil que mais e mais se estreita a pequenos 

momentos da vida globalizada. Na hipótese em análise, se-me parece que 

é o caso de aplicar a mencionada teoria, porque, quase uma década após 

a resolução de um acidente de trânsito, que já havia tido de ser resolvida 

em âmbito judicial, o demandante volta a ser incomodado, perturbado, 

chateado em seu cotidiano, porque a demandante não cuidou de cumprir 

obrigação derivada da lei e que é coisa prosaica para quem atua no ramo 

securitário (art. 126 do CTB), obrigando o ajuizamento de nova ação 

buscando a cominação de outra obrigação à ré, que, pasmem, depois de 

refutar procedência, vem admitir que era devida e busca tratar isso como 

um acontecimento comum, normal. Sobre o tema: 1. Na presente hipótese, 
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a empresa ré não nega o fato, pretende apenas a exclusão da 

condenação nos danos morais ou sua redução, bem como alteração do 

termo a quo para incidência dos juros moratórios. 2. O fato ocorreu em 

15/06/2004.3. Evidente a resistência da empresa/ré, que, recusando-se a 

pagar os orçamentos apresentados e/ou fazendo exigências ao autor, 

outra alternativa não lhe restou do que a de acertadamente recorrer ao 

judiciário.4. Decorridos mais de sete anos de luta para recuperar o muro 

de sua residência, se encontra escorreita a indenização fixada.5. A perda 

do tempo útil na busca de solução para recuperar o muro danificado de 

tão fácil solução, conduz à fixação de dano moral.6. Precedentes 

jurisprudenciais.7. O dano moral, além de compensar o tempo perdido pelo 

apelado, também, possui cunho punitivo, com o fito de evitar a reiteração 

da conduta por parte da empresa/ré apelante.8. Comprovada a 

reprovabilidade da conduta da apelante, os danos morais merecem ser 

imediatamente reparados, não havendo como acolher a pretensão de 

redução do seu valor, que foi arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais).9. Também não há como acolher a pretensão de alteração do termo 

a quo de incidência dos juros moratórios, que a parte ré pretende 

transferir para a data da publicação da sentença.10. Juros moratórios em 

caso de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento 

danoso.11. Desprovimento do recurso por ato do Relator." (TJ-RJ, APL 

0001210-29.2006.8.19.0210, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Leticia 

Sardas, julgado em: 27/03/2012, publicado em: 16/05/2012) Desse modo, a 

natureza da lesão, o grau de negligência da seguradora, a teimosia em 

reconhecer seu erro e consertá-lo, justificam a caracterização do dano 

moral, que, admitido, precisa ser quantificado, situação em que deve-se 

ponderar o potencial de lesividade da ofensa e correlaciona-lo com a 

questão fática, evitando que a indenização se torne uma expressão 

meramente tarifária e, ao mesmo tempo, que sirva de desestímulo à 

repetição de condutas do mesmo jaez. Desse modo, entendo escorreito 

fixar a indenização no valor de R$ 2.500,00, que a meu sentir, bem se 

ajusta às características do fato danoso. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial, com base no art. 487, I e III, CPC, 

para: (i) cominar à requerida a obrigação de fazer, por ela mesma 

reconhecida como devida, imposta pelo art. 126 do CTB, consistente no 

dever de registrar o sinistro e proceder a transferência e baixa do veículo 

Toyota-Hilux, Chassi:8AJ33LNA3W9306718, Placa: MLX5000, Renavan n. 

695711148, junto ao órgão de trânsito, custeando todas as despesas com 

transferência e permanência do veículo registrado até a efetiva execução 

da ordem, sob pena de multa diária a ser arbitrada em sede de execução 

do decisum; (ii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais, nos 

moldes do que fundamentado alhures, no valor de R$ 2.500,00, incidindo 

juros de mora desde a data do evento danoso, e correção monetária a 

partir da fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento 

sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 

1.132.866/SP. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, sem provocação da 

parte interessada quanto ao cumprimento da sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada e partes intimadas no próprio sistema 

eletrônico. Juína/MT, 21 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito. [1] “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PERDA TOTAL - TRANSFERÊNCIA DO SALVADO - RESPONSABILIDADE 

DA SEGURADORA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. É obrigação da seguradora 

em proceder a baixa do registro do veículo envolvido em acidente, 

considerado irrecuperável, posto que o salvado foi transferido para o seu 

domínio, conforme dispõe o art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro, 

passando, dessa forma, ser responsável pelos débitos tributários 

relativos ao bem. A conduta omissiva da seguradora ocasionou dano 

morais a parte contrária, pelo lançamento injusto ou indevido de divida 

ativa em órgão público, semelhante às negativações e protestos, 

suficiente para causar dano moral, independendo de qualquer outra 

comprovação. (TJMG, Apelação Cível 1.0106.11.004146-9/001, Relator(a): 

Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/11/2012, publicação da súmula em 07/12/2012)”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS CARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h50min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-08.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JUCELINO DE BONA SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CESAR GODOI DOS SANTOS OAB - SP325825 (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME MICELLI NETTO OAB - SP301640 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010524-08.2013.8.11.0025. REQUERENTE: IVO JUCELINO DE BONA 

SARTOR REQUERIDO: BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA V I S T O S, 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

10806717) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 19 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-88.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI MARIA S.BARTOCZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo Nº: 

8010055-88.2015.8.11.0025 Requerente: Geneci Maria S. Bartocz-ME 

Requeridas: FIAT Administradora De Consórcios Ltda.,atualmente 

denominada Itaú-Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda. e 

Outro V I S T O S, Relatório dispensado na forma da lei de regência dos 

Juizados Especiais. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido cominatório de sustação/anulação de protesto 

extrajudicial de título e indenização por danos morais e materiais, porque, 

segundo a demandante teria ela celebrado contrato de consórcio com a 

financeira demandada, consistente no contrato de adesão Grupo 10354, 

Cota 129, plano de 80 meses, cujo bem consorciado se tratava de um 

veículo FIAT/SIENA EL 1.0 FLEX 4P, e mesmo tendo pago regularmente 

todas as prestações vencidas passou a ser cobrada de supostos saldos 

devedores, que culminaram com a indicação a protesto de uma dívida que 

não reconhece existir, no montante de R$ 1.917,49. Salienta que do início 

do contrato (abril/2011), até dezembro de 2013 nunca experimentou 

nenhum dissabor na relação contratual, até que no mês de janeiro de 2014 

veio a ser cobrada por um alegado débito remanescente decorrente de 

atrasos contratuais (parcelas não quitadas anteriormente) no valor de R$ 

235,19, que ela não reconheceu a origem e não quitou, permanecendo 

pagando o valor nominal dos boletos vencíveis mês a mês. Aduz que a 

requerida persistia com a cobrança das tais parcelas em atraso, mas 

nunca tratou de esclarecer a que se referia, até que no mês de maio de 

2014, por atraso na entrega do boleto pelos Correios, a fatura somente 
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chegou posterior ao vencimento e como não havia agencia bancária do 

segundo demandado na cidade, passou a solicitar a emissão da segunda 

via do carnê, quando novamente veio a tona o tal atraso de prestações 

anteriores, recusando-se a administradora de consórcios em emitir novos 

boletos, até que em janeiro de 2015 a autora acabou recebendo a 

comunicação de indicação a protesto do título objeto da pretensão 

anulatória, mesmo sem, como insiste em afirmar, dever nenhuma parcela 

em atraso até aquele momento. A seu lado, reverbera a administradora de 

consórcios que as prestações mensais são resultado da divisão do valor 

da cota de cada consorciado pelo número de meses do plano, e se houver 

atrasos no pagamento dessas prestações, evidentemente o saldo 

devedor se avolumará, de modo que, sem a quitação da mora pelo atraso, 

em nenhum mês seguinte haverá pagamento integral, porque o montante 

nominal pago é usado, primeiramente, para quitar o atraso e o que sobrar 

é que amortiza a dívida atual. A solução da contenda é um tanto quanto 

simplista, porque, malgrado tenha a ré levantado questão impeditiva do 

direito da autora, qual seja, a existência de saldo devedor relativo a 

parcelas do consórcio que, supostamente, teriam sido pagas em atraso, 

não cuidou de demonstrar de onde surgiu esse montante, nem que 

atrasos foram esses, o que não permite sequer o conhecimento da tese 

sobre a forma de amortização supostamente contratada entre as partes 

(quitação da parcela mais antiga sempre antes da mais recente). Não 

importa em verdade saber se estaria correta essa imputação de 

pagamento que a administradora de consórcio afirma ter realizado, porque 

lhe cabia, primeiro, demonstrar de onde se originou o débito alegado, isto 

é, que atrasos foram esses alegados, sobre que parcelas, em que meses, 

qual o tempo de atraso para quitação e nada disso veio a lume nos autos. 

Desse modo, se não é mesmo possível saber de onde nasceu a tal dívida 

de R$ 235,19 cobrada pela ré e usada como pretexto para não aceitar o 

pagamento da prestação vencida em maio de 2014, então a conclusão 

somente pode ser no sentido de que, violando o dever de informação e 

transparência, que deve permear a relação jurídica entre consumidor e 

administradora de consórcios, porque a relação é evidente de consumo, 

assumiu a fornecedora de serviços o ônus de suportar os prejuízos 

derivados dessa falha contratual. A rigor, existia mesmo uma prestação 

em atraso (reconhecida pela autora, relativa ao mês de maio de 2014), 

mas a tal outra parcela impaga e a cobrança de consectários da mora nos 

meses subsequentes a este, são manifestamente indevidas e, portanto, o 

apontamento da dívida a protesto é incorreto e gera, na dicção da 

jurisprudência nacional, a responsabilização civil do indicante, porque os 

danos derivados de protesto extrajudicial de dívida não existente, se 

configuram in re ipsa, verbis: Civil e processual civil. Recurso especial. 

Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. 

Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano 

in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. 

Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação. Redução. - Para 

o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou 

presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos 

pontos questionados em embargos declaratórios; (...) - Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; (STJ, 

REsp 1059663/MS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Destarte, resta, 

somente, quantificar o valor da indenização requestada, campo em que 

deve o julgador se pautar pela lição das Cortes Superiores, de que o valor 

a ser arbitrado reclama fixação razoável, exatamente porque na 

quantificação do dano se pode aquilatar a conduta do causador do ilícito, a 

intensidade do dolo ou culpa, o tempo em que prolongou-se o ilícito, etc. 

Nesse diapasão, entendo adequado fixar a indenização em R$ 4.500,00, 

ante a modicidade do valor protestado e a limitação dos reflexos 

econômicos e profissionais do ato ilícito, que, ao menos comprovado nos 

autos, não surtiu graves prejuízos ao crédito do requerente. Ante ao 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com 

resolução de mérito, julgando parcialmente procedente a pretensão 

vestibular, para: (a) Confirmando a antecipação de tutela já deferida, 

declarar nulo o protesto da cártula aqui em discussão, bem como declarar 

inexistente a dívida cobrada de forma indevida pelo réu; (b) Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a 

cobrança indevida e injustificável de dívida inexistente – ao menos quanto 

às prestações que não a vencida em maio de 2014 -, os quais restam 

fixados no valor de R$ 4.500,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos causados pela ação ilícita ao bom 

nome do demandante incidindo juros de mora desde a data do evento 

danoso, e correção monetária a partir da fixação do quantum 

indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de 

Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas, caso 

inexista pedido de cumprimento de sentença no período de 

imprescritibilidade do direito aqui fixado. Sentença Publicada no PJE. Juína, 

20 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MERCANTIL ADHARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010446-48.2012.8.11.0025. REQUERENTE: HORTENCIO VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MERCANTIL ADHARA LTDA V I S T O S, Trata-se de pedido 

de homologação de acordo convencionado entres as partes, desistência 

do Recurso Inominado interposto, bem com a juntada do comprovante de 

pagamento do acordo e como via de consequência a extinção da demanda 

(ID 14267827). Fundamento e decido. Homologo o pedido pleiteado, para 

desistência do recurso interposto no ID 13667929. Certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença. Havendo composição amigável, a homologação 

do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-27.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010320-27.2014.8.11.0025. REQUERENTE: HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V I S T O S, Trata-se de pedido de homologação de acordo 

firmado entre as partes (ID 14432128), após prolação da sentença. 

Manifestando-se a reclamada requerendo a juntada do comprovante do 

pagamento do acordo, bem como a extinção do feito (ID14775879). 

Fundamento e decido. Defiro o pedido de juntada dos comprovantes de 

pagamento e havendo composição amigável, homologo o acordo com 

resolução do mérito. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado 

entre as partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O 
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PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MAVEL BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000510-79.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: RAFAEL GIL SILVA 

EXECUTADO: SILVANE MAVEL BORGES PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Consoante se verifica no 

(ID 4844178) a requerida promoveu o adimplemento espontâneo da 

condenação e o autor manifestou expressamente sua concordância, 

pugnando pela EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. Tendo em vista a 

satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015. AS PROVIDENCIAS Juína (MT), 25 de julho de 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 25 de 

Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001471-83.2017.8.11.0025. REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada por Sebastião Pereira de Souza em face de 

Telefônica Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não 

possuiria débito nenhum com a empresa de telefonia, negando a 

celebração de qualquer contrato nesse sentido, fundamentando suas 

alegações e pretensão num extrato de consulta retirada de site ou de 

sistemas disponibilizados às empresas para aprovação de crédito. Em sua 

defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

afirmando que provará suas alegações por meio de telas do seu sistema 

interno que apontaram a relação jurídica havida entre ela e o autor, as 

quais, entretanto, não vieram anexas nem no bojo da peça defensiva. Da 

análise dos autos, constato que nem o autor e nem a ré trouxeram 

documentos essenciais a elucidar os pontos controvertidos na lide, a uma 

porque o autor não cuidou de trazer documento que atesta a negativação 

de seu nome e crédito expedido por órgão oficial de proteção ao crédito 

gerando dúvidas sobre a procedência e credibilidade da consulta 

realizada e, a duas porque a ré apesar de insistir na tese de existência do 

negócio jurídico que deu ensejo à negativação deixou de juntar aos autos 

as telas de sistema que menciona ao longo de sua defesa ou documento 

equivalente que confirme suas arguições. Dito isto, a fim de evitar futuras 

alegações de cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e 

fatal de 5 dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação 

emitido por órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte as 

mencionadas telas ou documentos equivalentes, sob pena de preclusão 

da prova. Decorrido o prazo assinalado, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001472-68.2017.8.11.0025. REQUERENTE: TAMIRES SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Tamires Soares em face de Telefônica Brasil S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com 

a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato de 

consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, afirmando que provará suas alegações por 

meio de telas do seu sistema interno que apontaram a relação jurídica 

havida entre ela e o autor, as quais, entretanto, não vieram anexas nem no 

bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o autor e 

nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos as telas de sistema que menciona 

ao longo de sua defesa ou documento equivalente que confirme suas 

arguições. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de cerceamento de 

defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 dias, para que o 

autor traga aos autos extrato de negativação emitido por órgão oficial de 

proteção ao crédito e a ré para que junte as mencionadas telas ou 

documentos equivalentes, sob pena de preclusão da prova. Decorrido o 

prazo acima assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DIAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001474-38.2017.8.11.0025. REQUERENTE: GILSON DIAS LOPES 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Gilson Dias Lopes em face de Telefônica Brasil S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com 

a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato de 

consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, afirmando que provará suas alegações por 

meio de telas do seu sistema interno que apontaram a relação jurídica 

havida entre ela e o autor, as quais, entretanto, não vieram anexas nem no 

bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o autor e 

nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos as telas de sistema que menciona 

ao longo de sua defesa ou documento equivalente que confirme suas 

arguições. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de cerceamento de 

defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 dias, para que o 

autor traga aos autos extrato de negativação emitido por órgão oficial de 

proteção ao crédito e a ré para que junte as mencionadas telas ou 

documentos equivalentes, sob pena de preclusão da prova. Decorrido o 

prazo acima assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BELIZENIA FERREIRA BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001512-50.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BELIZENIA FERREIRA BRITES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Belizenia Ferreira Brites em face de Telefônica 

Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica 

debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais 

em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos 

de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito 

nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer 

contrato nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num 

extrato de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às 

empresas para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de 

serviços de telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em 

face da regularidade na contratação, afirmando que provará suas 

alegações por meio de telas do seu sistema interno que apontaram a 

relação jurídica havida entre ela e o autor, as quais, entretanto, não vieram 

anexas nem no bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato 

que nem o autor e nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar 

os pontos controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de 

trazer documento que atesta a negativação de seu nome e crédito 

expedido por órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a 

procedência e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré 

apesar de insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo 

à negativação deixou de juntar aos autos as telas de sistema que 

menciona ao longo de sua defesa ou documento equivalente que confirme 

suas arguições. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte as mencionadas 

telas ou documentos equivalentes, sob pena de preclusão da prova. 

Decorrido o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001514-20.2017.8.11.0025. REQUERENTE: EVANI JOSE FERNANDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Evani José Fernandes em face de Telefônica Brasil 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória 

com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face 

da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados 

de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum 

com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato 

nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato 

de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação diante da existência de contrato firmado com 

a autora e a utilização dos serviços conforme relatório de chamadas, os 

quais, entretanto, não vieram anexos nem no bojo da peça defensiva. Da 

análise dos autos, constato que nem o autor e nem a ré trouxeram 

documentos essenciais a elucidar os pontos controvertidos na lide, a uma 

porque o autor não cuidou de trazer documento que atesta a negativação 

de seu nome e crédito expedido por órgão oficial de proteção ao crédito 

gerando dúvidas sobre a procedência e credibilidade da consulta 

realizada e, a duas porque a ré apesar de insistir na tese de existência do 

negócio jurídico que deu ensejo à negativação deixou de juntar aos autos 

os documentos que menciona ao longo de sua defesa. Dito isto, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, concedo às partes 

prazo comum e fatal de 5 dias, para que o autor traga aos autos extrato 

de negativação emitido por órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para 

que junte os documentos mencionados na contestação, sob pena de 

preclusão da prova. Decorrido o prazo assinalado, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001515-05.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MARILEIDE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Marileide dos Santos em face de Telefônica Brasil 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória 

com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face 
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da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados 

de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum 

com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato 

nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato 

de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, afirmando que provará suas alegações por 

meio de telas do seu sistema interno que apontaram a relação jurídica 

havida entre ela e o autor, as quais, entretanto, não vieram anexas nem no 

bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o autor e 

nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos as telas de sistema que menciona 

ao longo de sua defesa ou documento equivalente que confirme suas 

arguições. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de cerceamento de 

defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 dias, para que o 

autor traga aos autos extrato de negativação emitido por órgão oficial de 

proteção ao crédito e a ré para que junte as mencionadas telas ou 

documentos equivalentes, sob pena de preclusão da prova. Decorrido o 

prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001517-72.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ADENILSO APARECIDO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada por Adenilso Aparecido de Souza em face de 

Telefônica Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não 

possuiria débito nenhum com a empresa de telefonia, negando a 

celebração de qualquer contrato nesse sentido, fundamentando suas 

alegações e pretensão num extrato de consulta retirada de site ou de 

sistemas disponibilizados às empresas para aprovação de crédito. Em sua 

defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação diante 

da existência de contrato firmado com a autora, da utilização dos serviços 

conforme relatório de uso de linha e telas de pagamentos, os quais, 

entretanto, não vieram anexos nem no bojo da peça defensiva. Da análise 

dos autos, constato que nem o autor e nem a ré trouxeram documentos 

essenciais a elucidar os pontos controvertidos na lide, a uma porque o 

autor não cuidou de trazer documento que atesta a negativação de seu 

nome e crédito expedido por órgão oficial de proteção ao crédito gerando 

dúvidas sobre a procedência e credibilidade da consulta realizada e, a 

duas porque a ré apesar de insistir na tese de existência do negócio 

jurídico que deu ensejo à negativação deixou de juntar aos autos os 

documentos que menciona ao longo de sua defesa. Dito isto, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, concedo às partes 

prazo comum e fatal de 5 dias, para que o autor traga aos autos extrato 

de negativação emitido por órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para 

que junte os documentos mencionados na contestação, sob pena de 

preclusão da prova. Decorrido o prazo assinalado, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001518-57.2017.8.11.0025. REQUERENTE: RONALDO GARCIA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada por Ronaldo Garcia Rodrigues em face de 

Telefônica Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não 

possuiria débito nenhum com a empresa de telefonia, negando a 

celebração de qualquer contrato nesse sentido, fundamentando suas 

alegações e pretensão num extrato de consulta retirada de site ou de 

sistemas disponibilizados às empresas para aprovação de crédito. Em sua 

defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação diante 

da existência de contrato firmado com o autor e a utilização dos serviços 

geraram os débitos impagos, os quais, entretanto, não vieram anexos nem 

no bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o 

autor e nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001537-63.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ROBERTO ALVES COITINHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Roberto Alves Coutinho em face de Telefônica Brasil 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória 

com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face 

da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados 

de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum 

com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato 

nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato 
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de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação diante da existência de contrato firmado com 

o autor e a utilização dos serviços conforme relatório de chamadas, os 

quais, entretanto, não vieram anexos nem no bojo da peça defensiva. Da 

análise dos autos, constato que nem o autor e nem a ré trouxeram 

documentos essenciais a elucidar os pontos controvertidos na lide, a uma 

porque o autor não cuidou de trazer documento que atesta a negativação 

de seu nome e crédito expedido por órgão oficial de proteção ao crédito 

gerando dúvidas sobre a procedência e credibilidade da consulta 

realizada e, a duas porque a ré apesar de insistir na tese de existência do 

negócio jurídico que deu ensejo à negativação deixou de juntar aos autos 

os documentos que menciona ao longo de sua defesa. Dito isto, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, concedo às partes 

prazo comum e fatal de 5 dias, para que o autor traga aos autos extrato 

de negativação emitido por órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para 

que junte os documentos mencionados na contestação, sob pena de 

preclusão da prova. Decorrido o prazo assinalado, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000045-02.2018.8.11.0025. REQUERENTE: KALINE EDUARDA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Kaline Eduarda Nunes da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de inadimplência, porque, em resumo, não possuiria 

débito nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de 

qualquer contrato nesse sentido. Em sua defesa, a prestadora de 

serviços de telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em 

face da regularidade na contratação, anexando à peça cópia das faturas 

impagas e relatório de chamadas originadas e recebidas, insistindo na 

tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo à negativação. 

Diante deste panorama, entendo necessária a dilação probatória, para 

apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias de pactuação, e 

os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação de litigiosidade 

de massa impulsionada por captação de clientela, para evitar futuras 

alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 15h:15min., facultando às partes apresentarem testemunhas e provas 

documentais novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará 

o encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000040-77.2018.8.11.0025. REQUERENTE: EDINALDO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Edinaldo Pereira em face de Telefônica Brasil S.A., 

objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória com 

a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da 

alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com a 

empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter 

agido no exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, esclarencendo que não apresentou contrato porque, no 

caso, é dispensável na medida em que o plano aderido pelo autor 

inicialmente seria pré-pago e depois houve migração para modalidade 

controle, anexando à peça somente ‘prints’ de telas do seu sistema 

interno, insistindo na tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo 

à negativação. Diante deste panorama e considerando entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única/TJMT de que telas sistêmicas e 

faturas apresentadas pela ré, por si só, são documentos unilaterais que 

não permitem concluir, de plano, que o consumidor tenha efetivamente 

contratado e utilizado os serviços, entendo necessária a dilação 

probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias 

de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação 

de litigiosidade de massa impulsionada por captação de clientela, para 

evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de 

defesa, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 13h:30min., facultando às partes apresentarem 

testemunhas e provas documentais novas, alertando que na dicção legal, 

a audiência demarcará o encerramento da fase probatória e a prolação do 

édito sentencial. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000048-54.2018.8.11.0025. REQUERENTE: TATIANE CAVALCANTE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Tatiane Cavalcante da Silva em face de Telefônica 

Brasil S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica 

debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais 

em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos 

de dados de inadimplência, porque, em resumo, não possuiria débito 

nenhum com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer 

contrato nesse sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação, anexando à peça ‘prints’ das telas do seu 

sistema interno e relatório de chamadas originadas e recebidas, insistindo 

na tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo à negativação. 

Diante deste panorama e considerando entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única/TJMT de que as telas sistêmicas e faturas 

apresentadas pela ré, por si só, são documentos unilaterais que não 

permitem concluir, de plano, que o consumidor tenha efetivamente 

contratado e utilizado os serviços, entendo necessária a dilação 

probatória, para apurar sobre a existência de contrato, as circunstâncias 

de pactuação, e os seus efeitos, inclusive quanto a eventual constatação 

de litigiosidade de massa impulsionada por captação de clientela, para 

evitar futuras alegações de nulidade procedimental ou cerceamento de 
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defesa, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 13h:45min., facultando às partes apresentarem 

testemunhas e provas documentais novas, alertando que na dicção legal, 

a audiência demarcará o encerramento da fase probatória e a prolação do 

édito sentencial. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000296-20.2018.8.11.0025 REQUERENTE: LUCAS BORGES DOS ANJOS 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no 

artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se verifica na petição de ID. 

13019143, a parte autora manifestou-se expressamente desistindo da 

ação. Havendo desistência expressa da parte autora e sendo despicienda 

a anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção 

do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, 

havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe, razão porque, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-72.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DAS GRACAS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº 

1000407-72.2016.811.0025 REQUERENTE: Irene das Graças Firmino 

REQUERIDO: Banco Cetelem S/A AÇÃO DECLARATÓRIA VISTOS E 

EXAMINADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com 

pedidos de reparação de danos materiais e morais aviada por Irene das 

Graças Firmino, pretendendo a reparação dos prejuízos que afirma ter 

sofrido, ante a descoberta de que por 55 meses, até a data do 

ajuizamento da ação, a instituição financeira requerida estaria efetuando 

descontos do seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo 

consignado, no valor de R$ 15,33 mensais, o qual ela nunca contratou, 

nem mesmo recebeu em sua conta bancária. Salienta, assim, ser credora 

da restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, por 

uma obrigação nunca avençada, além de danos morais em decorrência de 

violação à sua tranquilidade interior, ante a exigência indevida. Em 

contestação, o Banco demandado refutou as alegações iniciais, narrando 

que contratou sim com a requerente o empréstimo de R$ 472,27, 

creditados em sua conta bancária mantida junto à Cooperativa de Crédito 

Sicredi, juntando na oportunidade o contrato firmado entre as partes e 

cópia dos documentos pessoais da autora apresentados no momento da 

transação. Em sede de impugnação, a autora se limitou a reiterar os 

termos da petição inicial e a alegar que a parte requerida não trouxe 

documentos suficientes a comprovar a celebração do contrato de 

empréstimo. Formalizados, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Os fatos processuais relevantes estão muito bem 

esclarecidos pela prova documental trazida pelas partes, sendo 

despicienda a realização de outras provas, cabendo perfeitamente a 

aplicação do art. 355, I, do CPC, ao caso em concreto, passando-se 

diretamente ao julgamento da lide. A questão colocada em juízo é bastante 

singela, afinal, a defesa do réu demonstrou de forma cabal e documentada 

a existência da contratação avençada entre as partes e negada pela 

autora, o que faz ruir por terra toda a fundamentação brandida por ela, já 

que sua pretensão se baseia numa premissa básica: os descontos não 

eram devidos porque nunca contratados. No entanto, o Banco demandado 

cuidou de carrear aos autos a cópia do contrato assinado entre as partes 

e a indicação da conta bancária em que o crédito foi depositado em favor 

da autora. A única questão que a requerente olvidou de contar é que o 

valor do empréstimo foi depositado em sua contracorrente da Cooperativa 

de Crédito Sicred e não do Banco HSBC como tentou induzir o Juízo ao 

apresentar extrato bancário que, por obvio, não continha o registro do 

depósito recebido. É sintomático notar que após a juntada do contrato 

escrito, estampando a existência da relação contratual, o autor não teceu 

uma única linha argumentativa sobre tais provas, silenciando solenemente. 

Desse modo, se o questionamento dos valores cobrados não possui lastro 

de prova ou de fundamento que justifique o inconformismo do consumidor, 

se-me parece escorreita e lídima a postura da empresa que simplesmente 

exercita regularmente o direito de exigir do devedor o pagamentos das 

prestações que ele contratou. Colho da jurisprudência: Indenização. 

Responsabilidade civil. Dano moral. Inocorrência. Inscrição de dívida 

alegada indevida. Comprovada a regularidade da dívida. Ausência de 

ilicitude na conduta da ré. Recurso Improvido. Litigância de má-fé. 

Ocorrência. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com 

indenização por danos morais. Caso em que se comprovou cabalmente ter 

sido a autora quem contratou. Uso do processo para obtenção de objetivo 

ilegal. Inteligência do artigo 17, inciso III do CPC. Recurso improvido. (...)" 

(TJ/SP, 6ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.261168-0, Rel: 

Des. Vito Guglielmi – grifo nosso); Destarte, os descontos do empréstimo 

efetivamente contratado são perfeitamente válidos, afinal, a 

requerente/consumidora teve depositados em sua conta corrente os 

valores dos empréstimos que nega existir. Repita-se: a requerente negou 

qualquer vínculo contratual com a instituição financeira, mas silenciou-se 

sobre os documentos carreados com a contestação, os quais revelam os 

empréstimos feitos, cujos valores foram creditados a seu favor! Tal 

espécie de comportamento processual é inaceitável e estampa um 

proceder indevido da parte autora que, aparentemente, fez do processo 

uma aventura, alegando a inexistência de fatos que ela comprovadamente 

praticou, com a intenção de obter lucro fácil. A respeito do dever de 

lealdade processual sustenta Rui Stocco: “Exige-se, então, das partes em 

Juízo não só obediência às regras estabelecidas para essa manifestação 

escrita perante ele, como, ainda, que o conteúdo dessa manifestação seja 

lícito e, portanto, ético e impregnado de lisura”. (STOCO, Rui. Abuso do 

direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 

pág. 87). Essa impressão decorre do próprio texto legislativo, que define 

nos arts. 14 e 17 os deveres de comportamento probo, ético, leal por parte 

dos litigantes, impondo que ajam com lisura, demandando de forma íntegra, 

escorreita, sem filigranas e falseios, armas daqueles que não entenderam 

ainda a importância e a relevância da prestação jurisdicional. No caso dos 

autos, está evidente a desobediência ao dever de litigar sem alterar a 

verdade dos fatos e de modo a não prejudicar ou adulterar a verdade, o 

que justifica, sem sombra de dúvidas, a aplicação da sanção por litigância 

de má-fé, prevista no art. 18 do Código de Ritos. Sobre a má-fé 

processual, leciona a boa doutrina: “[...] Má-fé no processo, na definição 

de Couture, consiste na ‘qualificação jurídica da conduta, legalmente 

sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com 

ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao 

exercício do seu direito’. Na má-fé há como substrato a intenção de 

prejudicar alguém, o qual no processo civil, geralmente é o outro litigante”. 

(SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 

2. São Paulo: Saraiva, págs. 318/319). Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 
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mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condeno a requerente 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fica arbitrada em 1% 

sobre o valor da causa. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 14 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERAI PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Autos nº 

1000455-94.2017.811.0025 REQUERENTE: Esmerai Pereira Pinto 

REQUERIDO: Banco Honda S/A AÇÃO INDENIZATÓRIA VISTOS E 

EXAMINADOS. Ação de indenização por danos morais aviada por Esmerai 

Pereira Pinto, pretendendo a reparação dos prejuízos que afirma ter 

sofrido pela negativação do seu nome em decorrência de débito adimplido. 

Salienta o autor que firmou com a requerida contrato de financiamento 

registrado sob nº 237600 8 e que vinha adimplindo regularmente as 

parcelas contratadas, porém, quando tentou efetuar compras no comércio 

local foi surpreendido com a existência de uma negativação registrada em 

seu nome junto ao serviço de proteção ao crédito em pela requerida, em 

decorrência do inadimplemento da 34ª parcela do contrato, no valor de R$ 

309,19, o que lhe causou extremo constrangimento, haja vista que a 

parcela objeto da cobrança estaria devidamente quitada. Em contestação, 

o Banco demandado refutou as alegações iniciais, defendendo que o 

comprovante de pagamento apresentado pela requerida para 

comprovação da quitação da parcela inadimplida não se refere à avença 

firmada entre as partes – contrato nº 1384628/A, com 36 parcelas no 

valor de R$ 261,52, mas sim ao contrato de nº 1725877/A, firmado com 

Nadir Nunes da Silva, em 36 parcelas de R$ 309,19, razão porque 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou com a contestação 

a ficha do contrato de quitação do contrato do autor. Instado a se 

manifestar sobre a contestação, o autor se limitou a reiterar os termos da 

petição inicial e a impugnar genericamente os documentos apresentados. 

Formalizados, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Os fatos processuais relevantes estão muito bem esclarecidos 

pela prova documental trazida pelas partes, sendo despicienda a 

realização de outras provas, cabendo perfeitamente a aplicação do art. 

355, I, do CPC, ao caso em concreto, passando-se diretamente ao 

julgamento da lide. A questão colocada em juízo é bastante singela, afinal, 

a defesa do réu demonstrou de forma cabal e documentada que a parcela 

que fundamentou a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito não foi adimplida, o que faz ruir por terra toda a fundamentação 

brandida por ela, já que sua pretensão se baseia numa premissa básica: a 

negativação do seu nome seria indevida porque a parcela cobrada já teria 

sido regularmente quitada. No entanto, o Banco demandado cuidou de 

carrear aos autos a ficha de quitação do contrato firmado, demonstrando 

que a única parcela inadimplida pelo autor é a trigésima quarta e que foi 

essa que justificou a negativação do nome do autor nos órgão de 

restrição ao crédito. A única questão que a requerente olvidou de contar é 

que o documento carreado na exordial para comprovação da quitação do 

débito se refere ao contrato nº 1725877/A firmado pela requerida com 

Nadir Nunes da Silva, em 36 parcelas de R$ 309,19, e não ao contrato nº 

1384628/A, firmado com o autor em 36 parcelas no valor de R$ 261,52. 

Vale ressaltar que até mesmo o extrato do SERASA juntado pelo autor 

com a inicial demonstra que a negativação do seu nome se deu em 

decorrência do contrato nº 1384628/A, por um débito no valor exato da 

parcela inadimplida, ou seja, R$ 261,52. É sintomático notar que após a 

apresentação da contestação, estampando a licitude do débito cobrado, o 

autor não teceu uma única linha argumentativa sobre tais provas, 

silenciando solenemente. Desse modo, se o questionamento dos valores 

cobrados não possui lastro de prova ou de fundamento que justifique o 

inconformismo do consumidor, se-me parece escorreita e lídima a postura 

da empresa que simplesmente exercita regularmente o direito de exigir do 

devedor o pagamento das prestações que ele contratou. Colho da 

jurisprudência: Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. 

Inocorrência. Inscrição de dívida alegada indevida. Comprovada a 

regularidade da dívida. Ausência de ilicitude na conduta da ré. Recurso 

Improvido. Litigância de má-fé. Ocorrência. Ação declaratória de 

inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais. Caso 

em que se comprovou cabalmente ter sido a autora quem contratou. Uso 

do processo para obtenção de objetivo ilegal. Inteligência do artigo 17, 

inciso III do CPC. Recurso improvido. (...)" (TJ/SP, 6ª Câmara D. Privado, 

Apelação cível n° 990.10.261168-0, Rel: Des. Vito Guglielmi – grifo nosso); 

Destarte, a negativação do nome do autor perante os órgãos de restrição 

ao crédito é perfeitamente válida, afinal, o requerente/consumidor não 

efetuou a quitação da parcela que defende estar sendo indevidamente 

cobrada. Repita-se: o requerente alegou ter adimplido a 34ª parcela do 

contrato firmado com a instituição financeira, mas silenciou-se sobre os 

documentos carreados com a contestação, os quais revelam exatamente 

a sua situação de inadimplência! Tal espécie de comportamento 

processual é inaceitável e estampa um proceder indevido da parte autora 

que, aparentemente, fez do processo uma aventura, alegando a ilicitude 

de uma cobrança fundamentada em um débito que comprovadamente não 

pagou, com a intenção de obter lucro fácil. A respeito do dever de 

lealdade processual sustenta Rui Stocco: “Exige-se, então, das partes em 

Juízo não só obediência às regras estabelecidas para essa manifestação 

escrita perante ele, como, ainda, que o conteúdo dessa manifestação seja 

lícito e, portanto, ético e impregnado de lisura”. (STOCO, Rui. Abuso do 

direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 

pág. 87). Essa impressão decorre do próprio texto legislativo, que define 

nos arts. 14 e 17 os deveres de comportamento probo, ético, leal por parte 

dos litigantes, impondo que ajam com lisura, demandando de forma íntegra, 

escorreita, sem filigranas e falseios, armas daqueles que não entenderam 

ainda a importância e a relevância da prestação jurisdicional. No caso dos 

autos, está evidente a desobediência ao dever de litigar sem alterar a 

verdade dos fatos e de modo a não prejudicar ou adulterar a verdade, o 

que justifica, sem sombra de dúvidas, a aplicação da sanção por litigância 

de má-fé, prevista no art. 18 do Código de Ritos. Sobre a má-fé 

processual, leciona a boa doutrina: “[...] Má-fé no processo, na definição 

de Couture, consiste na ‘qualificação jurídica da conduta, legalmente 

sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com 

ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao 

exercício do seu direito’. Na má-fé há como substrato a intenção de 

prejudicar alguém, o qual no processo civil, geralmente é o outro litigante”. 

(SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 

2. São Paulo: Saraiva, págs. 318/319). Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condeno o requerente 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fica arbitrada em 1% 

sobre o valor da causa. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 14 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 097/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando o cancelamento do Curso PNL & Constelação em Nazaré 

Paulista-SP da servidora MARISA MINOWA, Analista Judiciária, matrícula 

23773, Gestora do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania;

 R E S O L V E:

 TORNAR sem efeito a Portaria nº 093/2018-CA, datada de 8/11/2018, que 

designou a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO , Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 
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JUDICIÁRIA SUBSTITUTA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e 

Cidadania desta Comarca, no período de 26/11/2018 a 5/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 14 de novembro de 2.018.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº. 098/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará usufruindo 

compensatórias no período de 28/11/2018 a 5/12/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 28/11/2018 a 5/12/2018, durante o afastamento 

da titular.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal

Edital

EDITAL N.º 012/2018-CA - TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS, BEM COMO DO GABARITO PRELIMINAR 

DA PROVA REALIZADA EM 18/11/2018.

* O Edital n° 012/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001742-03.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADELSON MANSUELO ALVES RÉU: BENEDITO IVO LEITE 

Vistos. Em que pese o teor da manifestação do autor acerca do 

desinteresse em se submeter à audiência de conciliação/mediação, 

esclareço que a realização de referida solenidade é regra no atual sistema 

processual civil, apenas podendo ser dispensada das hipóteses previstas 

no art. 334, §4º do CPC, o que não é o caso dos autos. Assim sendo, com 

o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 11/12/2018 às 

16h00min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada por esta magistrada, devendo a parte ser citada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Não obtida a autocomposição, 

sairá à parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes ADIMILSON PEREIRA DA SILVA e BANCO DO BRASIL 

S.A., qualificados nos autos, em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a reclamada abstenha -se de incluir o seu 

nome aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em SPC, SERASA e aos 

demais congêneres, referente ao objeto da ação, bem como a citação da 

parte reclamada e a revisão das cláusulas contratuais. Com a inicial, 

juntou os documentos de id nº 16455156/16455161. Os autos vieram 

conclusos. Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos, e DEFIRO as benesses da justiça gratuita. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 
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considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que as cláusulas contratuais seriam abusivas, onerando- 

excessivamente. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, que pode vir a ser privada de 

adquirir até mesmo produtos de primeira necessidade, caso necessite de 

crédito, sendo a espera ao provimento final por demais danosa, pois se 

discute exatamente o valor do contrato, não podendo correr o risco de ter 

seu nome negativado. Com essas razões e os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a 

demandada abstenha-se de incluir o nome de ADIMILSON PEREIRA DA 

SILVA aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em SPC, SERASA e 

aos demais congêneres, referente ao objeto da ação, no prazo máximo de 

48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária 

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida 

acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. Com o 

olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 05/12/2018, às 16h40min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo será homologada por esta Magistrada em sede de 

solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001520-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILIZIELMA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS KIMIO IKUTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001520-35.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ILIZIELMA FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

MARCUS KIMIO IKUTA Vistos. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 601 de 989



dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 06/12/2018 às 16h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000365-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. D. (RÉU)

R. G. D. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000365-94.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ROGERIO GONCALVES DE JESUS 

Vistos. HOMOLOGO a desistência das testemunhas que seriam ouvidas 

em Cuiabá, conforme requerido pelo Parquet em ID 16472699, razão pela 

qual determino que seja oficiado aquele juízo solicitando a devolução da 

missiva, sem cumprimento, com urgência. Ademais, AGUARDE-SE o 

retorno da precatória expedida à Comarca de Araputanga, diligenciando 

com urgência. Em seguida, VISTA às partes para oferta dos memoriais 

finais, no prazo legal. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001018-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001018-96.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001227-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES & CAETANO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001227-65.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MARQUES & CAETANO LTDA Vistos. DEFIRO o pedido de ID 16478176, de 

modo que SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Com o transcurso do prazo da suspensão, VISTA ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001748-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por SANDRA ALVES DOS SANTOS, 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que é portador de 

deficiência, não havendo como prover renda necessária ao seu sustento 

e de sua família, razão pela qual pleiteia o benefício de prestação 

continuada. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 16516936/ 

16517394. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Explico. O conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido, uma vez que a concessão do Amparo Assistencial 

ao Deficiente prescinde da comprovação, ainda que por meio de indícios 
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na atual fase processual, da hipossuficiência econômica e da deficiência, 

o que nos autos não restou convalidado. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a 

realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001075-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. S. (RÉU)

E. M. L. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. D. M. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Tendo em vista que a questão encartada nos autos não comporta 

transação, mormente em razão da natureza jurídica, tendo sido, por isso, 

vedado expressamente por lei (art.17, § 1º, Lei 8.429/92), INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, AO MPE 

para o mesmo desiderato. Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001734-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SABATINO BEJAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Eliana Sabatino Bejas da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16459520/16459881. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 
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que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001735-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SABER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Jose Saber Junior contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16460138/16460705. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 
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miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2017, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000706-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NADIR RAMOS KOPP (REQUERENTE)

ADRIANA KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFONS JOHAN KOPP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

A. A. K. (HERDEIRO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos em correição. Diante do 

pedido de ID nº 15792296, DEFIRO a retificação das primeiras declarações 

como emenda à inicial, nos termos do art. 627 do CPC/15[1], as quais 

passam a alterar o nome da herdeira testamentária menor A.A.L, incluir 

outros bens e dívidas. No mais, CUMPRA-SE a decisão de ID 15173337 

para o fim de expedir as respectivas cartas precatórias para avaliação 

dos bens do espólio, observando as comarcas pugnadas, quais sejam, 

Cuiabá/MT e Porto Esperidião/MT. Após, VISTA ao MPE para pugnar o que 

entender de direito, nos termos do art. 178 do CPC/15. Empós, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 

de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, incumbindo às partes: I - arguir erros, omissões e 

sonegação de bens; II - reclamar contra a nomeação de inventariante III - 

contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. § 1o 

Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará 

retificar as primeiras declarações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Edmilson Gomes da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16477697/16478075. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 16478072, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais por tempo indeterminado, 

ante a doença a que está acometida. Já no que se refere à qualidade de 

segurada, tal também resta, ainda que sumariamente demonstrada, 

consoante contribuições vertidas em id nº 16478075. Dessa forma, sob a 

ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a 

restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e 

seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos 

nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar 

a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito a Dra. Aline Bitencourt de Almeida, CREFITO/SP Nº. 30377-LTF, Rua 

Benedito Cesario da Cruz, Nº. 45, Bairro Jardim Planalto, Mirassol 

D’Oeste-MT, CEP: 78.280-000, e-mail aline_bittencourt87@hotmail.com, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001744-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas ao Seguro DPVAT, opondo-se à eficácia 

do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, pois preenchidos os 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC, podendo ser revista a 

qualquer tempo. CITE-SE a parte demandada para responder à ação no 

prazo legal, ou ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, À 

autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já constante 

nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RICARDO FIORIM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000541-73.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LEANDRO RICARDO FIORIM - ME RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

MIRASSOL DOESTE - SAEMI Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001234-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

a data 14/12/2018 às 15h40min para a realização da perícia médica da 

parte autora, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum 

desta Cidade e Comarca pelo perito médico Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA , devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que possuir.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239279 Nr: 2405-37.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Sotero Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que informe os dados 

bancários para transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 3906-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Felícia de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que informe os dados 

bancários para transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 132857 Nr: 1990-30.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que informe os dados 

bancários para transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3007-43.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Antunes Cabral, Jaciel Alves Cabral, Jacimar 

Alves Cabral, Aparecida Alves Cabral, Silvania Alves Cabral Reis, Cleuza 

Alves Cabral - ( Falecida )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para informe os dados 

bancários para que seja feita a transferência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 97475 Nr: 161-48.2010.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29432 Nr: 72-93.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Divino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A, Empresa Transnico Com. e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:, Marcelo de Oliveira - OAB:11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Luciano dos Santos - 

OAB:4105, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, Otavio 

Fernando de Oliveira - OAB:12.101 / B

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerente,para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Conforme despacho de fls. 832.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Zacarias Tavares Canara, Neusa Tavares da 

Câmara, Fadel Tavares Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimação dos Procuradores das partes de que a perícia designada para o 

dia 22/11/2018 terá seu início às 14hs, a ser realizada pelo períto Marco 

Aurélio Lisboa Viscardi da Silva- CREA nº. 121.421.185-2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2865 Nr: 520-52.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DEVAIR POÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silva Santos - OAB:2.750-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem acerca da ocorrência da prescrição do débito 

executado. Conforme determinação de fl. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 4667-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Globoaves São Paulo Agroavicola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Vera Lucia Caetano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Conforme decisão de fl. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 369 Nr: 136-26.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMETÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS FMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca da ocorrência da prescrição do débito 

executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Intimação do Procurador da parte autora de que foi expedido carta 

Precatória para a Comarca de Cáceres-MT com a finalidade de intimação 

da parte devedora da penhora online a qual encontra-se nesta secretaria, 

devendo Vossa Senhoria efetuar o devido preparo para posterior 

encaminhamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoa Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerente para requerer andamento 

do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233941 Nr: 4169-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Losango S.A 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300, CARLOS ALBERTO ÁVILA NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ 

TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A

 (...)Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da presente ação, no valor de R$ 

178,95 (cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), vencido 

em 26/05/2014 e, ainda, para CONDENAR as requeridas solidariamente a 

pagar ao requerente a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO as requeridas ao 
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pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.Após o transito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 9 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 222808 Nr: 4119-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D'Arc Betete Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Aparecido Montenegro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Tayse Fernanda 

Botelho Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação da Fazenda Pública de fl. 220, a qual atesta 

existir débitos em aberto em nome do de cujus, INTIME-SE a inventariante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a quitação de referido 

valor, bem como acoste certidão negativa emitida pela PGE.

Após o adimplemento, dê-se nova vista à Fazenda Pública para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, ao Ministério Público para manifestação, em igual prazo.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste/MT, 9 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 178461 Nr: 743-43.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA, Ford Motor 

Company Brasil Ltda, Forlan Caminhões Minas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Geraldino - 

OAB:9.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059, Celso de Faria Monteiro - OAB:138436, Daniele Izaura 

Cavallari Rezende - OAB:6057, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, 

Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, Renato Penido de Azeredo - OAB:83042, Taylise 

Catarina Rogerio Seixas - OAB:15483-A, THIAGO DAYAN DA LUZ 

BARROS - OAB:11.407 MT

 Vistos.

Considerando o relatório de carga de fl. 841, e que a CD/mídia fora 

devidamente substituído, DETERMINO a remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando nossas homenagens de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246198 Nr: 1217-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdS, HTJdS, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 (...)Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, e 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, incisos I, do CPC.Registre-se que quanto ao interesse de visitação da 

requerente, deverá ser exercida na residência da requerida e de forma 

livre.CONDENO a parte autora nas verbas de sucumbência, porém 

suspendo a exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e DPE.Transitada em julgado a sentença, 

AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.Mirassol D´Oeste/MT, 

8 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...)DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018, 

às 16h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.INDEFIRO a colheita de depoimento 

pessoal das partes por entender que nada contribuirá para a solução do 

conflito.DETERMINO ao requerido a juntada de holerite atual e declaração 

atual de imposto de renda para fins de aferir a renda do mesmo.INDEFIRO 

o pedido de produção de prova documental, uma vez que é dever das 

partes, instruir a petição inicial e a contestação com os meios de provas 

documentais necessários para comprovar suas alegações, conforme 

preceitua o art. 434 do NCPC. Ademais, tem-se que a juntada de provas 

documentais na fase instrutória apenas deve ser admitida para comprovar 

fatos novos ou para os casos em que se tornaram conhecidos, 

acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os 

produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e 

incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de 

acordo com o art. 5º, seguindo-se a literalidade do disposto no parágrafo 

único do art. 435 do Diploma Processual Civil.Outrossim, INDEFIRO a 

realização de estudo psicossocial eis que o presente feito versa tão 

somente acerca de valor de alimentos, bem como em razão de referida 

avaliação já ter sido realizada nos autos em apenso.Não havendo mais 

qualquer prova a ser produzida, conforme manifestação das partes, 

DECLARO SANEADO o presente feito, bem como DECLARO PRECLUSA a 

produção de outros tipos de provas.Por fim, sobre a distribuição do ônus 

da prova (art. 357, III, CPC) ressalto que caberá a cada uma das partes 

nos limites previstos no art. 373 do Estatuto Processual Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

76/78, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 16 de Novembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24143

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

121/167, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 16 de Novembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001749-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001749-92.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLEIDE BEZERRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação de Concessão de Auxílio - 

Doença c/cc Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por Cleide Bezerra da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em epítome, que se encontra incapacitado para o trabalho, 

razão pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a 

incapacidade permanente, requer a conversão em aposentadoria por 

invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as condições para 

percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os documentos (id 

nº 16517868). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-47.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001752-47.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO APARECIDO SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta 

por Antonio Aparecido Santana contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos, conforme id nº 16565689 e anexos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Calculose do rim e do 

ureter (CID 10 N20); - Dor abdominal e pélvica (CID 10 R10); Calculose do 

ureter (CID 10 N20.1); Outros transtornos do trato urinário (CID 10- N39); e 

outras patologias especificadas motivo pelo qual se encontra incapacitada 

para as atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram 

juntados ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração 

da prova inequívoca em que se baseia para formular o pedido e 

caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as 

doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 08 de junho de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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SIRLEIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001741-18.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SIRLEIA LOPES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço juntado com a exordial não consta o nome da 

parte autora, determino a intimação da requerente para que emenda a 

peça inicial, a fim de que seja carreado aos autos comprovante de 

residência atualizado tendo como titular a parte autora ou em hipótese de 

locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, 

declaração do proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, 

NCPC. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 13 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001738-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001738-63.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando 

que o comprovante de endereço juntado com a exordial é de idos de 

09/2017, ou seja, totalmente desatualizado, determino a intimação da 

requerente para que emenda a peça inicial, a fim de que seja carreado aos 

autos comprovante de residência atualizado tendo como titular a parte 

autora ou em hipótese de locação que seja apresentado o respectivo 

contrato, ou na falta deste, declaração do proprietário, com firma 

reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320, NCPC. Empós, conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 13 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001743-85.2018.8.11.0011. 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o douto causídico não 

juntou o comprovante de residência em nome da parte autora, razão pela 

qual determino a intimação da parte requerente para que emende a 

exordial juntado aos autos comprovante de residência atualizado e em 

nome do autor ou em hipótese de locação que seja apresentado o 

respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do proprietário, com 

firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320, NCPC. Empós, conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 13 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001746-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001746-40.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço juntado com a exordial é de idos de 09/2017, ou 

seja, totalmente desatualizado, determino a intimação da requerente para 

que emenda a peça inicial, a fim de que seja carreado aos autos 

comprovante de residência atualizado tendo como titular a parte autora ou 

em hipótese de locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou na 

falta deste, declaração do proprietário, com firma reconhecida em cartório, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

art. 320, NCPC. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 13 

de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001751-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001751-62.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DULCELINA FERREIRA DE MORAIS RÉU: GERENTE EXECUTIVO 

DO INSS Vistos. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Ademais, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001659-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CANDIDA DE CENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001659-84.2018.8.11.0011. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 
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cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 - 

M54.4), Outras espondiloses (CID 10 M47.8) e Lumbago com ciática (CID 

10 M51.1), motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades 

laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados ao 

processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além disso, a parte autora esteve em gozo 

do benefício de auxílio-doença no período de 14/01/2014 à 06/10/2018. 

Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos 

laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que 

houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de AuxílioDoença à autora, no valor de 91% do 

salário-contribuição mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação, qual seja, 06 de outubro de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001623-42.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA DIVINA DAMIAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Maria 

Divina Ferreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 16036163 e anexos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 
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o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Obesidade (CID 10 E66); 

Diabetes mellitus não – insulino –dependente (CID 10 E11); Transtorno 

mental não especificado em outra parte(CID 10 F99); Hipertensão 

secundária (CID 10 I15); Complicações de Cardiopatias e Doenças 

cardíacas Mal Definidas (CID 10 I51); Gonartrose (CID10 M17); 

Transtornos da rótula (patela) (CID 10 M22); Transtorno do Menisco 

Devido à ruptura ou lesão antiga(CID10 M23.2); Osteofito(CID10 M25.7); 

Escoliose (CID 10 M41), Outros Transtornos de Discos Intervertebrais (CID 

10 M51); Outros Transtornos Musculares (CID 10 M62); Sinovite e 

Tenossinovite (CID 10 M65); Cisto Sinovial do espaço Poplíteo (CID 10 

M71.2); Edema não classificado em outra parte (CID 10 R60); Fratura da 

coluna lombar e da pelve (CID 10 S32); Entorse e distensão envolvendo 

ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho(CID 10 S83.5); Outros 

traumatismos de membro inferior, nível não especificado (CID 10 T13); e 

outras patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 02 de 

outubro de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001614-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO PEDRO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Antonio 

Pedro de Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 16033356 e anexos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 
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n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 M 

51.1 / M47.0); Dor lombar baixa (CID 10 M 54.5); Outras espondilopatias 

(CID 10 M48); Outros transtornos articulares não classificados em outra 

parte (CID 10 M25); Transtorno não especificado de disco intervertebral 

(CID 10 M51.9); e outras patologias especificadas motivo pelo qual se 

encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com 

sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 11 de outubro de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001726-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANACLETO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001726-49.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE ANACLETO NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 
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cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001677-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO ALVES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001677-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MANOEL APARECIDO ALVES DA LUZ RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 
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miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentada a peça contestatória, certifique-se a 

tempestividade e na sequência, dê-se vista dos autos a parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por oportuno, dando 

prosseguimento a instrução processual, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Determino ainda que a Assistente 

Social do Juízo realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, estudo social 

no ambiente familiar da requerente, devendo trazer aos autos o 

competente relatório, para se aferir a real necessidade da percepção do 

benefício pleiteado. Com a juntada do laudo médico pericial e o relatório 

social, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001685-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIZETE DE ALMEIDA REAL RÉU: INSS De proêmio, em que 

pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, 

DEIXO de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela 

específica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que 

preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. Como é 

cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no 

artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada necessita de 

maior dilação probatória para a análise da suposta concessão do 

benefício clamado pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez 

apresentada peça contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 
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agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da 

parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001697-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARQUES RIBEIRO OAB - MT0008973A (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Compulsando-se os autos verifica-se que o douto causídico não juntou o 

comprovante de residência em nome da parte autora. Constituindo este, 

documento indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, determino a intimação do 

advogado da parte requerente para que emende a exordial, devendo ser 

juntado aos autos o comprovante de residência atualizado e em nome da 

autora ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001678-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALINE MARIA MONTEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Analisando a 

petição inicial, vislumbro que a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício previdenciário pleiteado na exordial, uma vez que preenche 

todos os requisitos para o seu deferimento. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: 

"Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para 

a comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, é necessária a 

comprovação por provas testemunhais. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Por fim, 

demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente) [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO 

CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO 

(CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 

08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 
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Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Tendo em vista que a petição inicial não veio instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), intime-se a parte 

autora para que anexe aos autos o comprovante de residência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE VICENSOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001458-92.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JESUS JOSE VICENSOTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada necessita de 

maior dilação probatória para a análise da suposta concessão do 

benefício clamado pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez 

apresentada peça contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da 

parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001611-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER OAB - DF19535 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS STURZENEGGER OAB - DF1942-A (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001611-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em face do Banco Bradesco S/A. Consta na 
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inicial que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o 

Inquérito Civil n.º 19/2015 para apurar supostas irregularidades no 

atendimento realizado por diversas instituições bancárias situadas no 

Município de Mirassol d’Oeste, dentre as quais, a instituição requerida. 

Consta ainda que as reclamações apresentadas pelos consumidores 

davam conta da insuficiência de assentos disponíveis para o público em 

geral, bem como para o público preferencial, falta de emissão de senhas 

preferenciais e gerais, e a reduzida quantidade de funcionários que 

realizam o atendimento. Diante disso, o “parquet” realizou vistoria in loco 

nas instituições financeiras, sendo constatado, a priori, que havia o 

fornecimento de senhas para os consumidores, bem como a 

disponibilização de assentos em quantidade suficiente para o atendimento 

dos clientes. Contudo, em relação ao tempo médio de atendimento, 

verificou que em dias comuns era entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) 

minutos, e 40 (quarenta) minutos para dias de pico, o que atualmente viola 

a novel legislação municipal, sendo, portanto, expedida, em conjunto com o 

PROCON, Notificação Recomendatória recomendando a adoção de 

providências, entre outras questões, em relação à acessibilidade e tempo 

para atendimento de acordo com a Lei Municipal atualizada – Lei nº 

1.418/2017. Com o fito de verificar se as recomendações constantes da 

notificação foram integralmente cumpridas, o MP realizou nova vistoria 

tendo constatado o seguinte: item 02) – Manter afixado em suas 

dependências nome, endereço e telefone de Órgãos Público de Proteção e 

Defesa do Consumidor – PROCON MIRASSOL (…) Apontamentos do 

servidor: A agência em questão não disponibilizou aos clientes o que se 

requere (sic) no referido dispositivo. item 7) – Disponibilizar na área de 

circulação, bebedouros com copos descartáveis e banheiros para ambos 

os sexos com acessibilidade a portadores de necessidades especiais (…) 

Apontamentos do servidor: Houve cumprimento parcial do dispositivo; não 

se concretizando, contudo, a parte final, que recomenda a existência de 

banheiros para ambos os sexos, como se observa nas imagens XVI e 

XVII. Todavia, de acordo com a Gerência, foi solicitada a construção de 

novos banheiros dentro dos padrões requeridos. item 8) Disponibilizar ao 

público consumidor caixa eletrônico preferencial e adequado ao 

atendimento do idoso, com a título de adequação, letras e números 

maiores, tempo maior para digitação de dados e realização de operações, 

melhores iluminação e proteção devida que melhor resguarde a 

privacidade do cliente idoso (…); Apontamentos do servidor: O banco em 

questão disponibilizou ao público caixas eletrônicos de uso preferencial, 

no entanto, tais terminais não possuem nenhuma singularidade em relação 

aos demais, como, letras e números maiores, melhor iluminação e proteção 

devida para resguardar a privacidade do cliente idoso, como se evidencia 

nas imagens XVIII e XIX a seguir expostas: item 9) Disponibilizar 

funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do 

caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa 

e facilmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os 

seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “Profissional exclusivo 

para o atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas 

(…) 3. Apontamentos do servidor: Não foi atendido o solicitado, uma vez 

que, existe na Agência um Funcionário responsável por dirimir as dúvidas, 

contudo, não se trata de funcionário exclusivo para o público discriminado, 

bem como não há nenhum tipo de identificação conforme requer o 

dispositivo. item 11) Disponibilizar mobiliário de recepção e atendimento 

(caixa convencional) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição 

física de pessoas em cadeira de rodas (…) Apontamentos do servidor: 

Não se observa em toda a Agência qualquer caixa convencional adaptado 

à altura e às condições físicas de pessoas em cadeira de rodas. item 12) 

Disponibilizar ao público consumidor, serviços de atendimento para 

pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas 

capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e no trato com 

aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo 

cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo 

de atendimento (…) Apontamentos do servidor: O responsável pela 

Agência informou-nos que existe um profissional qualificado para o 

atendimento em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, porém, o mesmo não 

se encontrava na Agência no momento da diligência. item 13) Disponibilizar 

ao público consumidor área especial para embarque e desembarque de 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como 

câmeras de segurança na área externa da agência (…) Apontamentos do 

servidor: Neste quesito, apesar de reservar uma vaga para o público 

deficiente físico, a Agência deixou de providenciar a instalação de piso 

tátil na extensão da calçada, bem como de reservar vaga para idosos, 

conforme demonstrado nas imagens XX e XXI. item 15, alínea “d”) Adotar 

todas as medidas necessárias e cabíveis para adequar-se aos 

dispositivos da Lei Estadual nº 9.256/2009, com as alterações trazidas 

pela Lei Estadual nº 9.552/2011, dentre os quais: (…) d) afixar em pontos 

de ampla visibilidade no estabelecimento, de fora clara e ostensiva, 

cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, 

informando nestes, os telefones e endereços do PROCON MIRASSOL (65) 

3241-5152 e VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (65) 3241-5715, e 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR (65) 3241-2736. 

Apontamentos do servidor: O estabelecimento bancário não afixou em 

pontos de ampla visibilidade os telefones e endereços dos órgãos 

descritos no item. item 19) O estabelecimento bancário deverá fixar em 

local visível os tópicos principais da Lei Municipal nº 778/2005 e da Lei 

Municipal nº 1.425/2017. Apontamentos do servidor: A unidade Bancária 

em questão não cumpriu o determinado. Diante desses fatos, requereu a 

concessão de tutela antecipada consistente na apresentação, no prazo 

de 10 (dez) dias de documentação que demonstre o cumprimento de todos 

os itens da Notificação Recomendatória n.º 01/2017, dentre os quais 

aqueles que foram considerados como não cumpridos –, cumprindo-se, 

assim, as normativas de regência. Vieram conclusos. Decido. O pedido em 

apreço enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC, segundo o qual é 

possível ao juiz conceder tutela de urgência de cunho cautelar quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer que o Novo 

Código de Processo Civil superou a distinção entre os requisitos para a 

tutela cautelar e para a tutela antecipada, erigindo a probabilidade do 

direito e o perigo na demora a requisitos comuns para ambas as 

modalidades de tutela de urgência. Nesse sentido, mister transcrever o 

Enunciado 143 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis, verbis: 

143. (art. 300, caput) A redação do art. 300, caput, superou a distinção 

entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela 

satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a 

requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma 

antecipada.59 (Grupo: Tutela Antecipada) Na hipótese dos autos, o fumus 

boni iuris restou satisfatoriamente demonstrado por meio do Relatório de 

Vistoria in loco anexado no ID 16032093 que identifica que a instituição 

financeira requerida aparentemente deixou de cumprir uma série de 

recomendações constantes da Notificação Recomendatória n.º 01/2017, 

as quais se encontram arroladas no relatório do presente decisium. Com 

efeito, o art. 39, VIII do Código de Defesa do Consumidor estabelece como 

prática abusiva colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 

competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro). Na hipótese dos autos, verifica-se que os serviços prestados 

pela instituição financeira requerida divergem do estabelecido pela 

legislação de regência, mormente, a Lei n.º 10.098/2000 que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante 

a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, 

no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 

transporte e de comunicação (art. 1º). Outrossim, a legislação em questão 

e o seu regulamento (Decreto n. 5.296/2004, art. 5º, parágrafo 3º e art. 8º, 

I) ainda estabelecem que as instituições financeiras deverão dispensar 

atendimento prioritário às pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida 

e, ao definir acessibilidade, assim dispõe condição para a utilização, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistema e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Especificamente no 

tocante à acessibilidade de deficientes, o art. 5º, parágrafo 3º, do Decreto 

n. 5.296/2004, dispõe que o acesso prioritário às edificações e serviços 

das instituições financeiras deve seguir as normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT no que não conflitarem com a Lei n. 7.102/83, 

observando, ainda, a Resolução n. 2.878/2001 do Conselho Monetário 

Nacional. Deveras, a desigualdade de tratamento revela não apenas 

violação ao direito consumidor isoladamente considerado, mas também 

aos direitos fundamentais à igualdade à dignidade da pessoa, direitos 

estes dos quais o direito ao consumidor exsurge como forma de evitar os 

tratamentos desiguais e aviltantes a essa classe de pessoas. Do mesmo 

modo, constata-se que há patente violação aos deveres de informação, 
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contidos no art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que o requerido não disponibiliza aos seus clientes, de forma clara e 

ostensiva, cartazes ou similares com avisos sobre proibição de fumar no 

local e dos telefones para contato do PROCON MIRASSOL, PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA e da VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O periculum in mora reside no 

fato de que, em se tratando de proteção ao consumidor e também de 

pessoas em elevado grau de vulnerabilidade, mister se faz a concessão 

da medida para sustar os danos amargados por essas pessoas 

diuturnamente. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada 

para o fim de determinar que o requerido Banco Bradesco S/A apresente, 

em 10 (dez) dias, apresentem documentos que comprovem a plena 

observância a todos os itens da Notificação Recomendatória n.º 01/2017, 

sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia 

de descumprimento. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar 

resposta, em 15 (quinze) dias, sob pena de serem reputados verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor na exordial. Intimem-se. Cumpra-se. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001769-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001769-83.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ISAQUE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a parte autora apresenta um quadro de delírios e 

alucinações visuais e auditivas, insônia, medo, susto, dor de cabeça, 

corta a língua de nervoso e alterações sensíveis de humor, bem como fora 

diagnosticado com depressão e psicose e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação e ainda, informou os períodos em que esteve em gozo do 

benefício de auxílio-doença, quais sejam, de 23/01/2013 à 08/05/2013, 

29/04/2013 à 10/04/2014, 27/05/2014 à 20/01/2015, 02/10/2017 à 

20/05/2018, sendo esta última data a da cessação. Calha assinalar que 

houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de auxílio-doença ao autor, no valor de 91% (noventa 

e um por cento) do salário-contribuição, inclusive décimo terceiro salário 

proporcional, devidos a partir da cessação, qual seja, 20 de maio de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentada a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 
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publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT, 21 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS EDISON DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001758-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DOMINGOS EDISON DE MIRANDA RÉU: GERENTE EXECUTIVO 

DO INSS Vistos. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Domingos 

Edison de Miranda contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 16536017 e anexos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Instabilidade crônica do 

joelho (CID 10 23.5); outras gonartroses pós-traumáticas (CID 10 M 17.3); 

dor crônica intratável (CID 10 R52.1); e outras patologias especificadas 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Aposentadoria por invalidez ao autor, no valor 

de um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário 

proporcional, devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 

09 de novembro de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde 

já, nomeio como perita-médica, independentemente de compromisso, a 

Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica 

Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 

78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 
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o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001763-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. J. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA JACOBINA MACIEL OAB - 056.172.051-70 (REPRESENTANTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001763-76.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANNA CLARA JACOBINA CORREA REPRESENTANTE: 

JESSICA JACOBINA MACIEL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. De proêmio, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a 

tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado em sede de antecipação de tutela. Como é 

cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no 

artigo 497 do CPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Além disso, para concessão do 

benefício de pensão por morte pleiteado para filho maior de 21 (vinte e um) 

anos, faz-se necessário a comprovação da invalidez da parte autora, bem 

como de que esta invalidez era preexistente na data do óbito do de cujus, 

o que não restou suficientemente comprovado nesta fase processual para 

autorizar a concessão de tutela de urgência. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

FILHA MAIOR INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento 

contra decisão denegatória de antecipação dos efeitos da tutela para 

implantação de pensão por morte a filha maior inválida. 2. Conforme 

iterativa jurisprudência, os requisitos necessários à concessão do 

benefício de pensão por morte devem estar preenchidos na data do óbito, 

observada a legislação vigente à época. 3. Dessa forma, a concessão da 

pensão por morte a filho maior inválido depende apenas da comprovação 

de que a invalidez é preexistente ao falecimento do instituidor do benefício, 

sendo desnecessária a demonstração da dependência econômica, 

porquanto presumida. 4. No caso concreto, a despeito de a sentença de 

interdição ser posterior ao óbito do genitor segurado, a anterioridade da 

doença incapacitante (esquizofrenia paranoide – CID F20.0) encontra-se 

satisfatoriamente evidenciada pelo histórico de acompanhamento 

psiquiátrico da agravante junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

do Município de São Benedito – CE. Agravo de instrumento provido. (TRF5, 

AG 55340220124059999, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal 

José Maria Lucena, Data de Julgamento: 08/08/2013, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 15/08/2013). Em suma, a parte autora, ao menos 

no presente momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos 

autos elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a 

prova documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. À luz do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, 

mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 

1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentada a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

para designação de audiência de instrução e julgamento. Por fim, 

demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT, 21 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001762-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001762-91.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): THYAGO ORLANDO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço juntado com a exordial não consta o nome da 

parte autora, determino que se proceda com emenda a peça inicial para 

que aporte ao autos comprovante de residência atualizado tendo como 

titular a parte autora ou em hipótese de locação que seja apresentado o 

respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do proprietário, com 

firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320, NCPC. Empós, conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 21 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

Digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115897 Nr: 3764-32.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3764-32.2010.811.0011 Código 115897

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Curvelândia

PARTE REQUERIDA: José Antonio da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Antonio da Silva, Cpf: 

63018446100, Rg: 955.059 SSP MT Filiação: José Felintro da Silva e Altina 

Maria Cerqueira, data de nascimento: 21/09/1974, brasileiro(a), natural de 

Guarulhos-SP, casado(a), frentista, Endereço: Rua Santa Catarina 3212, 
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Bairro: Centro, Cidade: Curvelândia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 677,55 ( Seiscentos e setenta e sete Reais e 

Cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 14 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237967 Nr: 1751-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Moreira dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 119, cujo 

dispositivo transcrevo: À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 112, extinguindo o feito 

com resolução do mérito. Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito. Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma 

vez que a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante se infere à fl. 16.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239828 Nr: 2761-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida de Carvalho Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 113, cujo 

dispositivo transcrevo: Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito. Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma 

vez que a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante se infere à fl. 19. Isento as partes ao pagamento 

de custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 

e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 152536 Nr: 455-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Madalena de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 104, cujo 

dispositivo transcrevo: Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito. Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma 

vez que a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante se infere à fl. 12. Isento as partes ao pagamento 

de custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 

e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 220064 Nr: 3594-21.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira de Souza Pereira, Pablo Henrique Gomes 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 156/158, 

cujo dispositivo transcrevo:”Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.Quanto às prestações vencidas, será devida correção 

monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com 

o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 

Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão 

devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas 

atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por 

cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, 

após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Condeno ainda o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, forma da Lei Estadual nº 7.603/01.Fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 

496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148550 Nr: 4427-44.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maurina Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 114, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 107, extinguindo o feito 

com resolução do mérito.Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma 

vez que a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante se infere à fl. 11.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código deProcesso Civil. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 

2018.Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 221038 Nr: 3701-65.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelice Diniz Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 88, cujo 

dispositivo transcrevo:Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231629 Nr: 2748-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Joaquim da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Rolemberg de Almeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maraisa Fonseca Zancheta - 

OAB:17310

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 292, cujo dispositivo transcrevo: Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais. Por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Custas e despesas processuais na forma pactuada. Com o 

trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 07 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 149387 Nr: 304-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 162, cujo 

dispositivo transcrevo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238290 Nr: 1922-07.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campesatto Ltda, Victor Tavares 

de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Estalk - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 129/131, cujo dispositivo transcrevo: Diante do exposto, julgo 

totalmente improcedente o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais remanescentes, se houver, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa atualizado.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018 Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230243 Nr: 1938-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cassimiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 84, cujo 

dispositivo transcrevo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230123 Nr: 1889-51.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiola Piva da Costa, Stefano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Geraldo da Costa - 

OAB:1547, Sebastião Cesar Borges Viana - OAB:1852

 Intimar os advogados das partes de que foi designado para o dia 

22/01/2019 as 14:30 horas para a realização da audiência designada, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Bem como intimá-los ainda que possuem o prazo de 

15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, 

nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 
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tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimo-os sobre a R. Decisão de fls. 

243, cujo dispositivo transcrevo:"...N’outro giro, em apurada análise da 

demanda, constato a necessidade de proceder com a instrução do feito, 

razão pela qual designo o dia 22/01/2019, às 14:30 horas, para realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, antes de 

aberta a instrução, as partes poderão chegar a um acordo.Determino o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo Civil.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo.Intimem-se as partes e seus advogados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de novembro de 

2018.Edna Ederli Coutinho,Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250904 Nr: 3483-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 13:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258799 Nr: 1313-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes de que foi designado para o dia 

22/01/2019 as 14:30 horas para a realização da audiência designada. Bem 

como intimá-los ainda que as as partes possuem o prazo de 15 dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo. Intimo também sobre a R. Decisão de fls. 129/130, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Em razão da necessidade de dilação probatória, 

DEFIRO a produção de prova documental e oral, consubstanciada pelo 

depoimento de testemunhas e depoimento pessoal das partes, 

designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento para a data 

mais próxima possível, qual seja, dia 22/01/2019, às 14:30 horas, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Determino o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem 

ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes 

e seus advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste 

- MT, 07 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259091 Nr: 1459-94.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora de que foi designado para o dia 

22/01/2019 as 13:30 horas para a realização da audiência designada.Bem 

como intimá-lo sobre a R. Decisão de fls. 54/55, cujo dispositivo 

transcrevo:"...Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil 

passo ao saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas. 

As partes são legitimas e estão bem representadas em Juízo. Não há 

preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades ou irregularidades 

a serem decretadas, razão pela qual dou o feito por saneado. Fixo como 

pontos controvertidos: a) a prática de ato ilícito pelo réu; b) o nexo de 

causalidade entre a conduta e o alegado dano. Designo audiência de 

instrução e julgamento para a data mais próxima possível, qual seja, dia 

22/01/ 2019, às 13:30 horas, oportunidade em que, antes de aberta a 

instrução, as partes poderão chegar a um acordo. Nos termos do art. 139, 

VIII do Código de Processo Civil, determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, bem como do requerido, 

apesar de revel. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem 

ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes 

e seus advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 104398 Nr: 1109-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lolanda de Souza Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar a advogada do embargado de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 13:15 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 175194 Nr: 118-09.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Landim Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a sentença de fls. 209, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Isento o polo 

passivo da ação de custas e despesas processuais na forma da Lei 

Estadual nº. 7.603/01. Após o transito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 25 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 166915 Nr: 3174-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lira Fernanda Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que proceda com o pagamento 

das custas processuais no valor de R$ 15.422,28, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251135 Nr: 3610-67.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Batista dos Santos, Maria de Fatima Batista dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 84/86, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento do benefício 

de prestação continuada no montante de um salário mínimo vigente mensal 

à requerente Amanda Batista dos Santos. ..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254472 Nr: 5395-64.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Valdomiro da Silva, Maria José Pereira de 

Oliveira, MPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Janaina Franco Silva - OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 288/297, cujo 

dispositivo transcrevo:".... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, para CONDENAR Olímpio Nantes ao 

pagamento das seguintes verbas: a) Indenização por danos morais, no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência de juros de mora no 

importe de 1% ao mês partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e 

correção monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento, 

conforme Súmula 362 do STJ; b) Indenização por danos materiais, a título 

de danos emergentes, no valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do 

efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) 

Indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, na 

modalidade de pensionamento, em 2/3 do salário mínimo nacional, desde a 

data do óbito (19/06/2015), até a data em que a vítima completaria 25 anos, 

e partir de então, passará a 1/3 do referido valor, até o seu 65º 

aniversário, ou antes, caso sobrevenha o falecimento dos beneficiários da 

referida pensão, devendo a parcela pertinente ao autor Maycon Pereira 

Cruz ser revertida em prol dos seus pais assim que atingir 25 anos, 

incluindo as parcelas acessórias referentes a férias e 13º (décimo 

terceiro) salário, devidamente corrigido pelo índice INPC e com incidência 

de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, desde o 

vencimento de cada parcela. Tendo em vista que os autores decaíram 

minimamente de seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único do 

CPC, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 

15% sobre o valor da condenação, exegese do art. 85, §2º, o mesmo 

Codex. Decorrido o prazo recursal sem que nada tenha sido pedido pelas 

partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 6 de novembro de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234202 Nr: 4362-10.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 165, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 234202. Conforme manifestação do exequente à fl. 

164 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais. No mais, quanto ao valor 

depositado à fl. 160 expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. 

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 146753 Nr: 4025-60.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a Sentença de fls. 247, cujo teor 

transcrevo:"Código 146753. Vistos em correição; Conforme se infere à fl. 

246-vº, vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado nos autos, não havendo verbas a serem adimplidas. Assim, 

conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo a 

extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral 

do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na 

forma da Lei Estadual nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 159804 Nr: 2072-27.2012.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 102/105, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento ao requerente do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez rural, no valor de um salário 

mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou 

configurada sua incapacidade parcial e permanente... "

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252982 Nr: 4689-81.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ribeiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4689-81.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Ronaldo Ribeiro Magalhães

INTIMANDO(A, S): Ronaldo Ribeiro Magalhães, Cpf: 391.792.737-34, Rg: 

813183126 IEP-R

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.057,68

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 252982. Conforme manifestação do exequente à fl. 

11 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 22368 Nr: 2221-67.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2221-67.2005.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: José Domingos Cardoso

INTIMANDO(A, S): José Domingos Cardoso, Cpf: 202.679.671-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/12/2005

VALOR DA CAUSA: R$ 53,42

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código n° 22368. Tento em vista o petitório acostado à fl. 35, 

vislumbra-se que o executado efetivou o adimplemento integral da 

prestação exigida por meio desta execução. Assim, conclui-se, a toda 

evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida 

que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes. Após o transito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 05 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33924 Nr: 4428-34.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4428-34.2008.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos de Souza

INTIMANDO(A, S): Roberto Carlos de Souza, Cpf: 442.567.001-20

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/01/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 264,81

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 33924. Conforme manifestação da exequente à fl. 

36 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.
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 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243000 Nr: 4399-03.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4399-03.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Paulo Nunes de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Paulo Nunes de Oliveira, Cpf: 34533290159, Rg: 

355.991 SSP MT, Filiação: Luiz Torres de Oliveira e de Francisca Nunes de 

Oliveira, data de nascimento: 29/06/1965, brasileiro(a), natural de 

Vicentina-MS, solteiro(a), serralheiro

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 4.396,32

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 243000.Conforme manifestação da exequente à fl. 

35 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais e a 

isento do pagamento de honorários advocatícios.Em atenção ao pedido de 

fl. 35, levantem-se os valores penhorados à fl. 33.Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 04 de julho de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233372 Nr: 3819-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severina Maria da Silva Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3819-07.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Severina Maria da Silva Primo

INTIMANDO(A, S): Severina Maria da Silva Primo, Cpf: 567.780.821-00, Rg: 

875.471 SSP/MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 537,53

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 233372. Conforme manifestação do exequente à fl. 

21 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de junho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233464 Nr: 3883-17.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Batista dos Santos Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3883-17.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Marinalva Batista dos Santos Machado

INTIMANDO(A, S): Marinalva Batista dos Santos Machado, Cpf: 

207.913.721-20

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 756,63

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 233464. Conforme manifestação do exequente à fl. 

20 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de junho de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233485 Nr: 3901-38.2015.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esp. Leonorio Lourenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3901-38.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Esp. Leonorio Lourenção

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Esp. Leonorio Lourenção, Cpf: 

06190782191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Leonorio Lourenção Nº 

722, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 382,38

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 233485. Vistos em correição; Conforme 

manifestação do exequente à fl. 25 vislumbra-se que o executado efetivou 

o pagamento do débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais. 

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237567 Nr: 1561-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 93,cujo teor 

transcrevo: "Código nº 237567. Considerando-se a ausência de 

manifestação do executado quanto à penhora online realizada às fls. 

75/79, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

transferência dos valores bloqueados para o Departamento da Conta 

Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de Processo Civil. Oficie-se o 

Departamento da Conta Única solicitando a vinculação dos valores 

penhorados a este processo. Empós, expeça-se alvará para liberação do 

valor bloqueado no processo, transferindo-o à conta bancária indicada à 

fl. 92, porquanto o patrono na parte exequente possui poderes para 

receber e dar quitação, conforme procuração carreada à fl. 33. Por fim, 

tendo em vista que a indisponibilidade em questão foi parcial, determino a 

intimação da parte exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do Código de Processo Civil. Escoado o prazo da 

suspensão, arquive-se os autos, com fundamento no §2º do mesmo 

dispositivo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de agosto de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 117342 Nr: 3711-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Borges da Silva, Ademar Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobrre o Cálculo apresentado no prazo legal. Bem como intimá-lo sobre a 

R. Decisão de fls. 168, cujo teor transcrevo:"Código 117342. Certifique-se 

o Contador Judicial se nos cálculos de fl. 155 fora realizado ou não o 

desconto dos valores recebidos a título de benefício assistencial de 

amparo social ao idoso. Caso não tenha sido efetuada a redução dos 

valores recebidos administrativamente, determino a confecção de novo 

cálculo, devendo, para tanto, ser observado os documentos juntados às 

fls. 161/167. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244074 Nr: 72-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeir Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 106/108, 

extinguindo o feito com resolução do mérito. Expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito. Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma 

vez que a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante se infere à fl. 13. Isento as partes ao pagamento 

de custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 

e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230460 Nr: 2045-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 69, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251550 Nr: 3845-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Otilia Francisca dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 79, cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 74, extinguindo o feito com 

resolução do mérito. Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito...."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001595-74.2018.8.11.0011. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos em correição. Na toada da 

manifestação do Ministério Público, DEFIRO o pleito de ID 16539993, para o 

fim de determinar a intimação, com urgência, do Hospital São Luiz para que 

se manifeste sobre a disponibilidade do tratamento indicado pelo Hospital 

Santa Rosa à paciente, qual seja: Tratamento Clínico com otimização da 

medicação para IC e DAC. Incontinenti, INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso para que providencie a internação da paciente em hospital da rede 

pública, seja em Cuiabá onde a idosa já se encontra, ou mesmo no Hospital 

São Luiz, em Cáceres, o qual já possui conhecimento do caso clínico da 

idosa, no prazo de 72h (setenta e duas horas). No mais, CUMPRA-SE, no 

que couber, as decisões pendentes. CUMPRA-SE, utilizando-se dos meios 

de comunicação mais céleres à disposição deste Juízo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001595-74.2018.8.11.0011. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos em correição. Na toada da 

manifestação do Ministério Público, DEFIRO o pleito de ID 16539993, para o 

fim de determinar a intimação, com urgência, do Hospital São Luiz para que 

se manifeste sobre a disponibilidade do tratamento indicado pelo Hospital 

Santa Rosa à paciente, qual seja: Tratamento Clínico com otimização da 

medicação para IC e DAC. Incontinenti, INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso para que providencie a internação da paciente em hospital da rede 

pública, seja em Cuiabá onde a idosa já se encontra, ou mesmo no Hospital 

São Luiz, em Cáceres, o qual já possui conhecimento do caso clínico da 

idosa, no prazo de 72h (setenta e duas horas). No mais, CUMPRA-SE, no 

que couber, as decisões pendentes. CUMPRA-SE, utilizando-se dos meios 

de comunicação mais céleres à disposição deste Juízo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENN CHRISTOFFER SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16564645. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16561845. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16559109. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010283-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16119807 e juntado ao Id. 16583191, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TIAGO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na solenidade de conciliação, 

consoante ressai do termo aportado no id nº 16541035. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16575833, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 14:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16575837, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 14:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16576544, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 15:30. Informo, ainda, que em 
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conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16576541, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 15:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO NACIONAL DE PUBLICACAO ONLINE EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 19 de Março de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VERSALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da R. 

Decisão de ID. 16575791, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001772-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EDUARDA VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

WELLINGTON DOS SANTOS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ELIAS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19/03/2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-70.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRLEI DE JESUS CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silvino Alves Neto (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que as partes pugnaram pela 

instrução processual, e diante da necessidade de elucidar o conflito, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro 

de 2018, às 16h30min, sendo que as testemunhas comparecerão ao ato 

levadas pelas partes que as tenham arrolado, sob pena de preclusão 

(artigo 34, caput, Lei Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para 

intimação das testemunhas DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da data designada para realização da solenidade (artigo 34, 

§1º, Lei Federal n.º 9.9099/95). INTIMEM-SE, consignando as advertências 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010855-37.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando a apresentação de manifestação 

da parte executada/embargante de Id 16524305, promovo com a intimação 

das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos 

termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, 

nos termos da R. Decisão de Id. 15720614, parágrafo 4º. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018 Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 608,02 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15306849 e o 

Cálculo de ID. 16068413 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-67.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA IOMBRILLER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 15983524 e juntado ao Id. 16597123, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 21 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEVADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Março de 2019 às 

13h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE OLIVEIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que o executado apresentara 

impugnação à penhora em id nº 16531000, DETERMINO a intimação da 

parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 2025-77.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2025-77.2017.811.0011 Código 247787

ESPÉCIE: Termo Circunstanciado

PARTE REQUERENTE: ( VÌTIMA) A Sociedade

PARTE REQUERIDA: Rosilene Aparecida da Silva

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: Fernando de Oliveira de Moura, Cpf: 

02182969160, Rg: 1929647-9 SSP MT Filiação: João Fernandes de Moura 

e Elvira de Oliveira Ambrósio, data de nascimento: 04/04/1988, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, jardineiro, Endereço: Rua 

Durvalina Antonio de Paula, Nº 43, Bairro: Mutirão, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 14 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262925 Nr: 3092-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para que no prazo de 10 

(dez) dias apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262925 Nr: 3092-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102

 PROCESSO/CÓD. Nº 258772

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra FABRÍCIO 

BATISTA DA SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 
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presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, considerando que o denunciado responde, atualmente, na 

Comarca de Porto Esperidião/MT pelo processo executivo de pena de 

código 54055, o réu é considerado reincidente, sendo assim não faz jus 

ao benefício da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 

na Lei nº 9.099/95.

Sendo assim, INDEFIRO o item de nº 3 da Cota Ministerial de fls. 39/40.

Por fim, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261878 Nr: 2561-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Morilho Silveira

orilho sil - OAB:24687/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261878

 Vistos, etc.

Proceda-se com a elaboração do cálculo de pena atualizado.

Com a nova planilha, dê-se vista às partes para manifestação, iniciando 

pela defesa, no prazo de cinco dias, para posterior homologação.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264554 Nr: 3837-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Pereira de Carvalho, Marcelino 

Cavalheri, Cheila Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 264554

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa dos réus Marcelino Cavalheiro, Silvanei Pereira de Carvalho e 

Cheila Ferreira da Silva, salientando que não se fazem presentes os 

requisitos autorizadores da medida extrema (fls.90/98).

 A defesa requesta, ainda, que a custodiada Cheila Ferreira da Silva 

possa mudar de residência (fls.83/87).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da revogação da 

prisão preventiva, porém favorável à alteração de endereço da 

denunciada Cheila Ferreira da Silva (fls.99/100).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

As prisões preventivas dos implicados foram decretadas pelo juízo 

plantonista há pouco mais de 01 (um) mês, quando da conversão das 

prisões em flagrante pela suposta prática do crime de associação e tráfico 

de drogas, oportunidade em que restou consignado a necessidade de 

assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e 

possibilidade de reiteração delitiva, fator a justificar a manutenção das 

custódias.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada.

Neste momento processual, caracterizado por um juízo de cognição 

sumária, não há como inquinar a veracidade das declarações dos agentes 

policiais responsáveis pelas diligências que culminaram com as prisões 

dos indiciados, no sentido de que receberam denúncias anônimas 

informando que na residência de Silvanei e Cheila funcionava um ponto de 

comércio ilegal de drogas, bem como que, ao realizarem buscas em 

referida localidade, apreenderam o total de cinco porções de substância 

análoga à pasta base de cocaína e apetrechos indicativos de traficância, 

tais como plásticos cortados, fita adesiva e tesoura, conforme termo de 

apreensão de fl. 07 e laudo de análise preliminar de drogas de fl. 11, 

consignando que a casa apresentava características de “boca de fumo”, 

mormente pelo odor forte de drogas e insalubridade, conforme narrado no 

boletim de ocorrência policial de fls. 05/07.

Logo, em que pese a manifestação da defesa quanto ao depoimento 

prestado pela testemunha Welida Rosa de Jesus, tenho que apesar de a 

fé pública dos depoimentos de agentes públicos não possuir caráter 

absoluto, não consta dos autos qualquer elemento que os desabonem, de 

modo que, por ora, referidos relatos devem prevalecer sobre as negativas 

dos investigados, bem como da suposta testemunha ocular, 

reservando-se a discussão sobre a inexistência de droga no local da 

apreensão para o momento oportuno, no decorrer da instrução 

processual, devendo o i. causídico arrolar referida testemunha em defesa 

prévia, para que seja realizada sua oitiva por este Juízo.

Ademais, quanto a ilegalidade abordada pela defesa de que os Policiais 

Militares adentraram na residência dos indiciados sem o devido mandado 

judicial, verifica-se que, quando da entrada dos policiais na casa dos 

custodiados, foram encontradas as porções de drogas descritas no laudo 

preliminar de fl. 11. Assim, considerando que o crime de tráfico de drogas 

é permanente, ficou caracterizada situação flagrancial, a permitir a 

entrada dos policiais mesmo sem autorização, enquadrando-se em uma 

das exceções à inviolabilidade domiciliar previstas no inciso XI do art. 5º 

da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:

[...]

 XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial; [...].(Grifei).

Assim, mantendo-se incólumes os elementos ensejadores da custódia de 

MARCELINO CAVALHERI, SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO E CHEILA 

FERREIRA DA SILVA, bem como não verificada, nesta análise 

perfunctória, ilegalidade a ser sanada, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva requestado.

Noutro norte, quanto ao requesto elaborado pela defesa para que a 

indiciada Cheila mude de residência, tendo em vista a juntada do contrato 

de locação (fl.86), bem como o comprovante de endereço (fl.87), defiro o 

pedido, devendo a custodiada manter seu endereço sempre atualizado.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 263042 Nr: 3154-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Melo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:, Adelmo Góes Emerick - OAB:10904

 PROCESSO/CÓD. Nº 263042

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração para a revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa do réu Daniel Melo Oliveira, salientando 

que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida 

extrema (mídia audiovisual, fl.92).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls.93/94).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão em flagrante fora convertida em preventiva por este Juízo 

durante audiência de custódia (16.08.2018), uma vez que está sendo 

imputado ao custodiado a prática do delito de furto qualificado, 

oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a 

ordem pública, visando obstar a reiteração delitiva, fator a justificar a 

decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Nesse sentido, compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, 

constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a 

revogação requestada, restringindo-se em salientar que estão ausentes 

os requisitos necessários para a manutenção da cautelar constritiva.

Sobreleva mencionar, ainda, que o flagrado já responde por outra ação 

penal, pelo delito de estelionato (CI 256668), em que estava cumprindo 

condições da suspensão condicional do processo, circunstância que 

evidencia sua personalidade inclinada à senda delitiva, não sendo 

recomendável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

razão pela qual mantenho a decisão pretérita por seus próprios 

fundamentos e indefiro o pleito defensivo.

Aguarde-se a audiência a ser realizada dia 05/12/2018.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262979 Nr: 3121-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Coletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando a douta advogada do acusado para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 259835

Vistos, etc.

Considerando certidão de fl.168-v e a manifestação ministerial de fl.170, 

decreto a revelia da ré Claudiana Ferreira de Lima, de modo que o feito 

prosseguirá sem a sua presença.

Destarte, com o retorno da missiva expedida à fl.139, abram-se vistas dos 

autos às partes para alegações finais, no prazo de 05 dias, iniciando-se 

pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264554 Nr: 3837-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Pereira de Carvalho, Marcelino 

Cavalheri, Cheila Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 (...)Assim, mantendo-se incólumes os elementos ensejadores da custódia 

de MARCELINO CAVALHERI, SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO E CHEILA 

FERREIRA DA SILVA, bem como não verificada, nesta análise 

perfunctória, ilegalidade a ser sanada, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva requestado.

Noutro norte, quanto ao requesto elaborado pela defesa para que a 

indiciada Cheila mude de residência, tendo em vista a juntada do contrato 

de locação (fl.86), bem como o comprovante de endereço (fl.87), defiro o 

pedido, devendo a custodiada manter seu endereço sempre atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264216 Nr: 3707-33.2018.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CONCEIÇÃO - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 264216

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu Francisco Marques da Silva, salientando que não se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (fls.28/34).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls.43/44).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva foi decretada recentemente, 17.10.2018, uma vez que 

está sendo imputado ao custodiado a prática do delito de estupro de 

vulnerável, oportunidade em que restou consignado a necessidade de 

assegurar a ordem pública, visando não somente a segurança da vítima, 

mas também a própria instrução processual, fator a justificar a decretação 

da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Nesse sentido, analisando o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada, restringindo-se em salientar que o flagrado não concorreu 

para a prática do delito ora imputado a ele, isto é, seu fundamento se 
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confunde com o mérito da demanda, o que deve ser mais bem apreciado 

durante a instrução processual.

 Ademais, quanto aos indícios de autoria e materialidade, estes estão 

presentes no boletim de ocorrência de nº 2018.297300 e no depoimento 

especial realizado com a vítima por este Juízo (fl.21/22), momento em que 

foi evidenciada a necessidade de garantir a conveniência da instrução 

processual, a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, 

considerando que crimes dessa natureza geram abalo social.

Outrossim, convém destacar que a vítima, em seu depoimento, informou 

estar com medo, pois o increpado estaria lhe ameaçando de morte caso 

ela contasse sobre os fatos para alguém.

Saliente-se, por fim, que os predicados pessoais do acusado, quais sejam 

primariedade, residência fixa, família e emprego lícito, isoladamente, não 

justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os 

requisitos da sua manutenção.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

- DECISÃO FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - 

NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS 

ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU 

REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS. - 

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a 

prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ss. do 

CPP, se houver necessidade cautelar - Estando evidenciada, por meio de 

elementos do caso concreto, a periculosidade do agente e a real 

possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão 

processual para a garantia da ordem pública e consequente 

acautelamento do meio social - A existência de condições pessoais 

favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando 

presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da 

segregação cautelar. (TJ-MG - HC: 10000180178147000 MG, Relator: 

Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de 

Publicação: 13/04/2018)

Portanto, mantendo-se incólumes os elementos ensejadores da custódia 

de Francisco Marques da Silva, indefiro o pedido de revogação da prisão 

preventiva.

Aguarde-se o aporte do inquérito policial.

Após, translade-se as cópias necessárias, arquivando-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262979 Nr: 3121-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Coletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 262979

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra APARECIDO 

COLETTI por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002093-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BOTEGA OAB - MT6012/O (ADVOGADO(A))

RICARDO PORTEL MARTINS OAB - MT0009363A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REQUERIDO)

G. C. D. A. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE POLATI OAB - PR45179 (ADVOGADO(A))

CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA OAB - PR78561 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. R. H. (TESTEMUNHA)

I. D. (TESTEMUNHA)

N. J. H. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a 

solenidade marcada nos autos para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

15h00min (horário oficial de Mato Grosso), mantendo-se as demais 

determinações. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33442 Nr: 2678-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Gomes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Sônia de Fátima 

da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAITE MARTINA 

SANTANA E SANTOS BENEVIDES, para devolução dos autos nº 

2678-34.2006.811.0086, Protocolo 33442, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 109997 Nr: 5934-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO FELIPPE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Arraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS THIM - 

OAB:111850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 12, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 681-11.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neusice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o disposto no ofício à fl. 156 e no documento à fl. 139, 

intime-se o Advogado Vinicius Vargas Leite para que informe os dados 

bancários necessários a liberação dos valores depositados nos autos.

Por sua vez, em relação a Exequente Maria Neusice dos Santos, nos 

termos do ofício à fl. 156, determino que a Secretaria Judicial promova a 

expedição do devido RPV/Precatório através do Sistema e-PrecWeb em 

caráter de urgência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70863 Nr: 3376-30.2012.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutriverde - Industria e Comércio de Imp. E Exportação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renê Corassa - OAB:MT 4.972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da Ata Negativa de Leilão retro, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93529 Nr: 2180-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Agroinvest S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Claudenir Crivelaro, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando José de Sales - OAB:MT 116262, Sem 

adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da Ata Negativa de Leilão retro, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 4223-03.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J Andrade e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624, Tercio 

Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 40, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30144 Nr: 2948-92.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidônia Gauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o estado de hipossuficiência demonstrado pela 

Executada Cidônia Gauer às fls. 65/66, defiro a esta os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Desta forma, mantida a condenação das custas, ficando, porém, 

suspensa a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

Ademais, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85808 Nr: 2436-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Cesar Augusto Costa Silva - OAB:SP 393.582, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro os pleitos às fls. 117 e 119/120, cumpra-se nos termos ali 

delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52710 Nr: 3475-34.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcir Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Unibanco - Dibens Leasing S/A - 

Arrendamento Mercantil -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Lopes 

Scortecci - OAB:OAB/MT 20334A, Egberto Hernandes Blanco - 

OAB:OAB/RJ 137.331

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Marcir 

Bonetti em desfavor do Banco Unibanco – Dibens Leasing S.A. – 

Arrendamento Mercantil.

Pleito de cumprimento de sentença às fls. 177/178 e 180/181.

A parte Executada às fls. 183/184 dos autos, informou o cumprimento do 

delineado na r. sentença, com o qual anuiu a parte Exequente às fls. 
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190/191.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ademais, diante do pagamento informado às fls. 183/184, determino à 

expedição de alvará judicial para liberação de valores, guardando-se 

observância aos dados bancários delineados à fl. 191.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Exequente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 1155-84.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Fátima Manenti Novelli -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolavel Mutum Alarmes Ltda., Inviolável 

Lucas Alarmes Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A

 Vistos, etc.

De proêmio, conheço do pedido de retratação formulado pela Requerida 

Inviolável Lucas Alarmes Ltda – ME às fls. 281/290, uma vez que o juízo 

de admissibilidade recursal compete ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do art. 997, § 2°, c.c. o art. 1.010, § 3°, ambos 

do Código de Processo Civil, de modo que revogo a decisão à fl. 278, 

tornando sem efeito a certidão à fl. 280.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Recurso de Apelação 

Adesiva às fls. 254/267, no intuito de evitar cerceamento de defesa.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87963 Nr: 3706-22.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelcio Cardoso de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Almeida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido à fl. 60, uma vez que possível a citação 

da parte Requerida por oficial de justiça, porquanto só tentada por carta 

de citação, bem como por considerar que a citação disposta às fls. 60/63 

por juízo diverso data do ano de 2017, sendo possível a localização neste 

ano.

Ademais, intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação 

que tentou localizar o seu endereço, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 258 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76710 Nr: 4956-61.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG Comércio Agropecuário Ltda Me, Ivonei 

Gheller, Andreia Ribeiro Gheller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Cesar 

Roberto Boni, Sandro Lanzarini e Cícero Augusto Milan como parte 

Exequente e Banco do Brasil S.A. como parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27392 Nr: 72-72.2002.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio de Oliveira Pereira, Angelo Carlos Vacari, 

Leda Piccoli Vacari, José Emilio Pereira, José Pereira Neto, Maria Rosa de 

Oliveira Pereira, Jose de Mattos Medeiros Dourado, Esposa de Mattos 

Medeiros Dourado, Chafi Elias, Esposa de Chafi Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB: SP 165.263, Pedro 

Ricardo Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Angelita Vicari - 

OAB:11.317, Hudson Cesar Melo Faria - OAB:6.474 MT, João 

Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933/MT, Patrícia Leda Vicari 

Holz Neto - OAB:MT 13.796, Paulo Humberto Budoia - OAB:MT 

3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:9.906, Sandra Profeta 

Cardoso Barreto - OAB:MT 5.649, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 480/501, em 

5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76839 Nr: 440-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPNF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Extrai-se dos autos que a exequente atingiu a maioridade no curso do 

processo, ou seja, no dia 11.06.2018, razão pela qual se faz necessária a 

regularização processual, consoante se infere do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA. (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

16/10/2014).

Deste modo, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 76 do NCPC e 

DETERMINO a intimação pessoal da exequente Dhamaris Pabline Neves 

Fernandes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

representação processual, sob pena de extinção do feito.

 Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 977-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto, Marcelo 

Aparecido Maschietto, Aleteia Medici Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos, etc.

Considerando o exposto pela parte Executada às fls. 70/73, suspendo o 

cumprimento da decisão à fl. 69, bem como intime-se a parte Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito, acerca do ali declinado.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103174 Nr: 2236-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID RIBEIRO JUNIOR, Ernestina de Lourdes 

e Silva, Jacksom Espindola Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido pela parte Exequente às fls. 107/108 somente em 

relação a nova tentativa de citação do Executado Jacksom Espinola 

Barros.

No tocante aos Executados David Ribeiro Junior e Ernestina de Lourdes e 

Silva, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91213 Nr: 681-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Kutianski de Souza - 

OAB:PR 73.756, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:MT 

18186-A, Everton Diego Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT 

FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 41, no tocante a nova tentativa de citação da parte 

Executada.

Porém, indefiro o pleito de citação da parte Executada na forma dos 

artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, tenho que se faz 

desnecessária tal autorização, porquanto se trata de dever-poder ínsito 

às atribuições do Oficial de Justiça, que deverá avaliar livremente a 

situação de “suspeita de ocultação”.

Contudo, cumpra o(a) Sr(a). Meirinho(a) a diligência para a citação da 

parte Executada se atendo à possibilidade de suspeita de ocultação, em 

observância ao endereço disposto à fl. 66, efetuando a citação por hora 

certa caso verifique os requisitos desta.

Intime-se a parte Exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99423 Nr: 5961-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 66, no tocante a nova tentativa de citação da parte 

Executada.

Porém, indefiro o pleito de citação da parte Executada na forma dos 

artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, tenho que se faz 

desnecessária tal autorização, porquanto se trata de dever-poder ínsito 

às atribuições do Oficial de Justiça, que deverá avaliar livremente a 

situação de “suspeita de ocultação”.

Contudo, cumpra o(a) Sr(a). Meirinho(a) a diligência para a citação da 

parte Executada se atendo à possibilidade de suspeita de ocultação, em 

observância ao endereço disposto à fl. 66, efetuando a citação por hora 

certa caso verifique os requisitos desta.

Intime-se a parte Exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 6642 Nr: 16-44.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho José Fontana, Boleslau Dziachan, 

Sidney Roberto Duarte Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 
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- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Lélio Teixeira Coelho - OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho 

- OAB:MT 5950-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito às fls. 282/283, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32615 Nr: 2161-29.2006.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Luiz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 De proêmio, considerando que a Consórcio Honda já procedeu com o 

depósito do valor (fls. 188/189), intime-se a inventariante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, providenciar a juntada do comprovante do pagamento 

do ITCD, sob pena de remoção.

 Deverá, ainda, prestar contas de eventual numerário remanescente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com a decisão de fls. 142/142.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31696 Nr: 1295-21.2006.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evelise Jussana Balestrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Kowaleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, defiro os pedidos formulados às fls. 267 e 291 e determino a 

expedição do alvará de levantamento na forma pretendida, guardando 

restrita observância às contas bancárias informadas.

Sem prejuízo, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos a decisão administrativa acerca dos valores da apólice 

de seguro n. 4416, junto ao HSBC, constante das fls. 162/163, sendo que, 

no caso de a quantia já ter sido recebida ou partilhada, juntar os 

respectivos comprovantes.

 Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76957 Nr: 545-38.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonete Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 42.277

 Vistos, etc.

Considerando o exposto pela parte Requerente às fls. 154/155, deixo de 

homologar o acordo disposto nos autos às fls. 148v°/149, por hora.

Ademais, em razão do conteúdo das cláusulas n. “2.1” e “2.2” do acordo 

às fls. 148v°/149, intime-se a parte Requerida para que no prazo de 15 

(quinze) dias comprove nos autos a razão da impossibilidade de 

pagamento pela via eletrônica, não bastando os argumentos declinados na 

manifestação à fl. 150, porquanto desprovidos de provas, sob pena de 

não homologação do acordo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43996 Nr: 3379-87.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGO, LCdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estefânia Maria Moreira 

Furtado - OAB:SC 31.212, Sandra Mara Silveira Tomasoni - OAB:SC 

8789

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Extrai-se dos autos que o exequente atingiu a maioridade no curso do 

processo, ou seja, no dia 16.09.2013, razão pela qual se faz necessária a 

regularização processual, consoante se infere do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA. (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

16/10/2014).

Deste modo, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 76 do NCPC e 

DETERMINO a intimação pessoal do exequente Dariel Greff Oliveira para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, 

sob pena de extinção do feito.

 Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113256 Nr: 420-31.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 DECLARO conexas a presente demanda e a Medida de Proteção n. 

2337-22.2017.811.0086 – Código n. 103346, para o fim de determinar a 

reunião das mesmas, remetendo-se os presentes autos à Segunda Vara 

desta Comarca de Nova Mutum/MT, porquanto é o Juízo reconhecidamente 

prevento para sua análise e decisão com base nos artigos 54, 55, 58 e 59, 

todos do Código de Processo Civil.Intime-se.Ciência à Defensoria 

Pública.Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria 

Judicial a remessa dos autos, com as baixas e anotações 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112861 Nr: 191-71.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdS, JLXdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial proposta por 

Alexandrina Nonato de Souza e Jose Lino Xavier da Costa.

Com a inicial (fls. 5/11), juntara documentos às fls. 12/28.

Decisão à fl. 29, deferindo o pedido de gratuidade judiciária e abrindo vista 

dos autos ao Ministério Público.

Manifestação do Órgão Ministerial à fl. 31, favorável ao acordo entabulado 

pelas partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Com a regular propositura da demanda, às fls. 5/11, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes na exordial para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

No tocante a partilha dos bens, não existindo prova de aquisição, fica 

homologada somente a posse, ressalvando-se os direitos de terceiros.

Sem custas e incabíveis honorários.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107374 Nr: 4655-75.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de:DETERMINAR que o Instituto Requerido proceda com a 

reimplantação do benefício “auxílio-doença” à parte Autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, a Secretaria 

Judicial guardar observância ao art. 387 da CNGC/MT:“Art. 387. Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I – do endereço do autor; II – da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III – da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).”Cite-se a parte Requerida para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo legal, bem como 

notifique-a quanto ao conteúdo da presente ação, em especial do 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.Consigne-se 

no mandado que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 

344).Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar 

impugnação, caso queira.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1660-75.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrociences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, Moacyr Piva Battaglini, Renato Alves de 

Freitas, Rafael Piva Battaglini, Vilma Piva Battaglini, Erla Giovana de Matos 

Freitas, Centro Oeste Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - OAB:MT 

9321-A, Edir Manzano Júnior - OAB:MT 8.688, Luis Armando 

Maggioni - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Dow 

Agrociences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda em desfavor de Centro 

Norte Insumos Agrícolas Ltda, Paulo Humberto Alves de Freitas, Moacyr 

Piva Battaglini, Vilma Piva Battaglini, Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de 

Freitas, Erla Giovana de Matos Freitas e Centro Oeste Insumos Agrícolas 

Ltda.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 738/744 e 759/769, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 738/744 e 759/769 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

De mais a mais, defiro o solicitado no último parágrafo do acordo à fl. 

743-A, cumpra-se nos termos ali delineados.

P. I. C.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74059 Nr: 2578-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Moura Lanzarini, Silvio Antonio Lanzarini, Celso 

Lanzarini, Sidnei Lanzarini, Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Lanzarini (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos, etc.

 De início, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar 

que houve desistência e/ou abandono da causa, com a consequente 

extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73063 Nr: 1585-89.2013.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JN, LVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 
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OAB:MT 21.694, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Joaquim 

Vicente Nunes, Camila Vicente Nunes, Lucas Vicente Nunes e Paulo 

Vicente Nunes em desfavor de Jorge Nunes.

 Do compulso da petição de cumprimento de sentença às fls. 42/45, 

denota-se que os Exequentes pretendem o recebimento de alimentos em 

atraso referentes ao período de 27.08.2013 até 27.02.2018, vide memorial 

de cálculo às fls. 45v°/46.

 Contudo, requer no item “d” do pleito à fl. 44v°, dentre outros pedidos, a 

intimação do Executado para efetuar o pagamento da dívida sob pena de 

prisão cível.

 Sobre o tema, eis a redação do art. 528, § 7º, do Código de Processo 

Civil:

 “Art. 528, § 7°, do CPC. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Dadas tais considerações e tendo em vista a pretensão de recebimento de 

prestações que superam os três meses anteriores ao ajuizamento da 

ação, intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins 

de readequar o pedido ao rito admitido no caso em tela.

 Em igual prazo, deve a parte Exequente adequar o polo ativo da demanda, 

uma vez que ao tempo do acordo às fls. 5/9, o Exequente Joaquim Vicente 

Nunes já era maior de idade, não lhe sendo devidos alimentos, conforme 

item “3” do acordo à fl. 6.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50824 Nr: 1873-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECB, FFAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o exposto à fl. 53, expeça-se novo mandado de 

prisão, procedendo com as comunicações de estilo.

Ressalto que o mandado de prisão terá validade até a parte Exequente 

completar a maioridade, ou seja, 02.08.2019, quando, então, a 

necessidade de recebimento de pensão alimentícia não será mais 

presumida, necessitando de comprovação.

 Em caso de pagamento integral, acrescido das parcelas vincendas, 

recolha-se o mandado de prisão, ou expeça-se o de soltura, conforme o 

caso.

 Tratando-se de prisão civil, o Executado deverá ficar separado dos 

presos comuns.

Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos 

cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo 

Civil, pela Secretaria Judicial através do Sistema JusConvênios

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 1999-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVdSR(, VdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o exposto na “Certidão” à fl. 60, expeça-se 

novo mandado de prisão, procedendo com as comunicações de estilo.

Ressalto que o mandado de prisão terá validade até a parte Exequente 

completar a maioridade, ou seja, 18.06.2025, quando, então, a 

necessidade de recebimento de pensão alimentícia não será mais 

presumida, necessitando de comprovação.

 Em caso de pagamento integral, acrescido das parcelas vincendas, 

recolha-se o mandado de prisão, ou expeça-se o de soltura, conforme o 

caso.

 Tratando-se de prisão civil, o Executado deverá ficar separado dos 

presos comuns.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75702 Nr: 4269-84.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838/MT, Luciano Bolonha Gonsalves - OAB:187817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Guarda proposta por Permino Galdino 

Cortez em desfavor de Eraildes Jesus da Silva, na defesa dos interesses 

das crianças Amélia Hermengarda Jesus Cortez e João Henrique Jesus 

Cortez.Compulsando os autos, verifica-se que os menores se encontram 

residindo na Comarca de Várzea Grande/MT (fl. 352). Desta forma, a 

mudança de domicílio dos infantes afeta a competência para 

processamento da demanda.Com a devida vênia, entendo que a 

“perpetuatio jurisdictionis” nos casos de ações que visam proteção ou 

mesmo interesse de crianças ou adolescentes deve ser relativizada, pois 

o juízo do domicílio do infante mostra-se mais adequado para conhecer 

dos problemas relativos a menor.Desse modo, o Juízo de Nova Mutum/MT 

é incompetente para processar o feito, utilizando-se como fundamento o 

princípio do juiz imediato, previsto no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.Ainda, deve-se destacar que o artigo 147, I e II, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a competência será 

determinada pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.Desta 

feita, DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da Comarca de 

Várzea Grande/MT, para que dê continuidade ao feito, processando e 

julgando o pedido, sem necessitar da prestação das informações das 

fases processuais em que se encontram os autos.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.Com o trânsito em julgado da decisão, 

proceda a Secretaria Judicial a remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70013 Nr: 2551-86.2012.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Augusto Soares de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Norberto da Silva - OAB:MT 

11408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado por 

Maryely Castioni de Santana às fls. 44, eis que os alvarás expedidos 

foram devidamente entregues no dia 03.09.2012 ao seu genitor (fls. 

24/25), o qual estava autorizado pela decisão de fls. 18/19 a resgatar o 

valor que cabia aos filhos menores de idade à época.

 Além disso, conforme se vê às fls. 41/42, o presente feito se encontra 

extinto por sentença transitado em julgado.

 Intime-se.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108661 Nr: 5307-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA VITALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 55, no tocante a nova tentativa de citação da parte 

Executada.

Porém, indefiro o pleito de citação da parte Executada na forma dos 

artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, tenho que se faz 

desnecessária tal autorização, porquanto se trata de dever-poder ínsito 

às atribuições do Oficial de Justiça, que deverá avaliar livremente a 

situação de “suspeita de ocultação”.

Contudo, cumpra o(a) Sr(a). Meirinho(a) a diligência para a citação da 

parte Executada se atendo à possibilidade de suspeita de ocultação, em 

observância ao endereço disposto à fl. 55, efetuando a citação por hora 

certa caso verifique os requisitos desta.

Intime-se a parte Exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110724 Nr: 6346-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pará - Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Junior Biesbenk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito às fls. 51/52, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83979 Nr: 1386-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatieli Paula Gloiden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum), Bradesco 

Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:MT 11.660, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3.056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE MAZO FÁVERO, para devolução dos autos nº 

1386-96.2015.811.0086, Protocolo 83979, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002627-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ECHIVARRIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

adriano leite da silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002627-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAROLINA ECHIVARRIA DE SOUZA REQUERIDO: ADRIANO 

LEITE DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMIR MARTINELLI (RÉU)

MIRIAM VERARDI (RÉU)

ODIR FRANCISCO MARTINELLI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001386-74.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA RÉU: ODIMIR 

MARTINELLI, ODIR FRANCISCO MARTINELLI, MIRIAM VERARDI Vistos, etc. 

De início, considerando a informação contida no Id. 16292972, DEFIRO o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e, por 

consequência, CANCELO a audiência anteriormente designada. 

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação legal, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001194-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CANDIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001194-44.2018.8.11.0086; Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001616-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001616-19.2018.8.11.0086; Considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 
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artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES MALFATTO GOTHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001968-74.2018.8.11.0086; Considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 

artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DEVENZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000786-53.2018.8.11.0086; Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001022-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA (RÉU)

MIGUEL BATISTELLA (RÉU)

MARGARIDA BATISTELLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001022-05.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de 

ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA, MIGUEL BATISTELLA e MARGARIDA 

BATISTELLA, ambos qualificados nos autos. Conforme documento 

constante no ID nº 13476288, o requerente pleiteou pela desistência do 

feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Ante 

o pedido formulado pela parte autora (ID 13476288), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

requerido, ao passo que não foi devidamente citado. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos consta, julgo extinto o PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. 

Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 90 do Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 06 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001520-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO LOCATELLI SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001541-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO A.F. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001554-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - ME (RÉU)

ALINE SABRINA FONSECA CONTATO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 
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Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001322-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PAULO WAGNER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001321-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA CORREA BOTELHO - ME (EXECUTADO)

IVANA CORREA BOTELHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001323-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ROEHRS (EXECUTADO)

ROEHRS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001324-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ROEHRS (EXECUTADO)

ROEHRS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA KARINE MAROLLI GIANOTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001436-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BRANCALIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AFONSO TOLAZZI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001437-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BRANCALIONE (REQUERENTE)

CLARIZETE DATIVA BRANCALIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIRI ROSTIROLA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106667 Nr: 4237-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMPDS, AMGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos. Primeiramente, consigno neste termo de audiência que o 
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advogado do requerido, Dr. Walisson Kenedi de Lima, deixou de ser 

intimado para o ato. No entanto, não creio que haja prejuízo ao requerido 

na desta solenidade, uma vez que a presente é somente para 

regulamentar a guarda da menor Ana Júlia, que já está com pedido 

cautelar de afastamento do requerido concedido. No mais, acolho o pedido 

do Ministério Público. Assim, determino o atendimento psicológico semanal 

da menor Ana Júlia, com envio de relatório mensal ao Juízo. Além disso, 

determino que a guarda das menores permaneçam provisoriamente e 

unilateralmente com a genitora, que terá o acompanhamento da rede de 

proteção (Conselho Tutelar e CRAS) mensalmente, com envio de relatório 

ao Juízo. Oficie-se ao Conselho Tutelar e ao CRAS. Por fim, determino que 

o direito de visitas poderá ser exercido pelo genitor em finais de semana 

alternados e metade das férias escolares. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 3420-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 89/90 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 123894 Nr: 5352-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE a presente ação alvará 

judicial proposto por Wilson Rogério da Silva, para realização do Evento 

Garoto e Garota Estudantil 2018, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, desde que observadas todas as determinações 

da presente decisão, sendo vedada a participação dos menores que não 

apresentarem em juízo a respectiva autorização lavrada pelos pais ou 

guardiões legais, com firma reconhecida em cartório, bem como sendo 

proibido o desfile dos menores com traje de banho, sob pena de 

responsabilização civil e criminal, assim como imposição de multa. Sem 

custas e honorários. Ciência ao Ministério Público. Oficie-se ao Conselho 

Tutelar para que faça a fiscalização do evento, fazendo cumprir a Portaria 

n. 03/2016-GAB1, bem como a presente decisão. Com o trânsito em 

julgado, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 123894 Nr: 5352-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerente juntou aos autos as respectivas 

autorizações emitidas pelos genitores dos menores Denis Dourado Silva e 

Haniely Valeriana Vieira, com firma reconhecida em cartório, conforme 

documentos de fls. 131/134, DEFIRO a participação destes no evento 

“Garoto e Garota Estudantil 2018”, devendo o nome dos citados 

adolescentes ser incluso no alvará judicial.

 Por sua vez, em relação aos menores Thalita Eduarda, Marlon Gabriel da 

Silva, Marcos Lima Damascena, Hellen Ramos Possani e Eduardo de 

Oliveira Correa, tendo em vista que estes não apresentaram a autorização 

para participação no evento, com firma reconhecida em cartório, INDEFIRO 

a participação dos citados adolescentes no evento.

Comunique-se o Conselho Tutelar da presente decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75338 Nr: 3892-16.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucineia Rodrigues de Souza - 

OAB:MT / 16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Trata-se de ação para aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial ajuizada por Eurides Xavier em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social. Neste ato, o advogado do autor informou o 

desinteresse no prosseguimento do feito. Pois bem. Concedo ao nobre 

causídico o prazo de cinco dias para regularizar sua representação 

processual. No mais, intime-se o instituto réu para se manifestar sobre o 

pedido de desistência da ação, no prazo de quinze dias. Decorrido tal 

prazo, tornem os autos conclusos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Às providências necessárias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111800 Nr: 6942-11.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Defiro a substituição da testemunha Marcos Rodrigo Galdério de 

Lima, pela informante Maria José Gomes de Oliveira. Ressalto, ainda, que a 

testemunha João Batista da Silva também fora ouvida na qualidade de 

informante. No mais, dou por encerrada a instrução processual. Tornem 

os autos conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3006-75.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Soares Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta Wobeto 

Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 3906-97.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcendino Custódio Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Concedo o prazo de cinco dias para regularização da 

representação do advogado da parte autora. No mais, dou por encerrada 

a instrução processual. Tornem os autos conclusos para sentença. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71207 Nr: 3737-47.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel Lanzarini (espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocini & Rocini LTDA (Agro Safra), J C Moreira 

Agricola - ME (MULTISAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT, Marcos Vinícius Mendes de Moares

endes de Moraes - OAB:, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:MT 

8250

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por JC MOREIRA 

AGRÍCOLA-ME em face de ESPOLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97645 Nr: 4857-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cancio Francisco de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Como já colhido o parecer ministerial, tornem os autos conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36460 Nr: 2775-97.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alves Frota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 221/223, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 1179-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D GRAOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 

ME, Diego Fernando Leite da Silva, Angelita Aparecida Leite da Silva, Ismar 

Luiz Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO em face de D GRÃOS PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA ME, DIEGO FERNANDO LEITE DA SILVA, ISMAR LUIZ 

ALVES DA SILVA e ANGELITA APARECIDA LEITE DA SILVA 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83091 Nr: 854-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Bachi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 52, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41858 Nr: 1207-75.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Monte Líbano Ltda, Reinaldo 

Laguarda Marra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 517-07.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço da 

requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105828 Nr: 3751-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F Marques Pereira e Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M M Gaviolli Silva - ME, Silvia Mara Moreira 

Gaviolli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 53, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 320-81.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metal Mil Metalurgica, Laires Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 50, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 2731-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vercilei José Arbugeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuda da Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por CLEUDA DA SILVA DE 

SOUZA em face de VERCILEI JOSÉ ARBUGERI, ambos já qualificados nos 

autos.

 Às fls. 72, a autora informou o pagamento do débito bem como pugnou 

pela extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 305-44.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogers Rafael Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistemas IMP e 

Exp Ltda "BBOM".

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Quadros dos Santos - 

OAB:MT 16.621-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador para manifestar acerca da 

correspondência devolvida nos autos, requerendo o que entendere de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 648 de 989



direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105909 Nr: 3801-81.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ione Beatriz de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito 

na forma do art. 487, I, do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade, em 

substituição ao benefício assistencial por idade, nos seguintes termos:O 

NOME DO SEGURADO: IONE BEATRIZ DE SOUZA LIMAO BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURALINCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;A RENDA MENSAL INICIAL: SALÁRIO 

MÍNIMOA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (27.04.2016 – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO 

ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS).Deixo de conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela, uma vez que não comprovado o requisito da urgência, 

ainda que configurada a procedência dos pedidos da exordial.As 

prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, 

conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c 

artigo 161 do CTN.O requerido está isento de custas.Deverá o requerido 

suportar, não obstante, verba honorária em favor do procurador da 

requerente, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta 

sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ).Nada sendo 

requerido no prazo de 06 (seis) meses a partir do trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte.Não 

obstante, exclua-se do Relatório Estatístico das Atividades Forenses tão 

logo decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, sem 

qualquer impulso das partes.Sentença sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496 do NCPC.Publicada em audiência. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47357 Nr: 2781-02.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 167, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1327-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 126, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70301 Nr: 2843-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT 

8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:MT 

14.690-O, Fabio de Oliveira Pereira - OAB:13884, Fabio Luis 

Nascimento dos Santos da Mota - OAB:19615, Fernando Marsaro - 

OAB:12832, Hilvete Maria dos Santos - OAB:23829, Kamill Santana 

Castro e Silva - OAB:11887-B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381, Luis Carlos Cáceres - OAB:26822, MAURICIO FERREIRA 

DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656, Richardson Juventino Gonçalves Campos - 

OAB:23975, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3770/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente do teor do ofício de fls. 87v/88v, tomando as 

providências pertinentes, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, considerando que a petição de fls. 90/94 não se fez 

acompanhar do comprovante de recolhimento da guia de diligência no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51275 Nr: 2308-79.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Klauch Maito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Picoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 104, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76058 Nr: 4634-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 
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Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 73 que os executados se encontram 

em lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço das partes executadas ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1999-58.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Verner 

Skura, Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Lauro Skura, Claudete Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 158, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002185-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002185-20.2018.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

requerente, eis que presentes os requisitos. Compulsando os autos 

nota-se que a presente inicial está de acordo com o que determinado o 

artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. 

Processe o feito em segredo de justiça. Com o fito de conciliar as partes, 

designo audiência preliminar de conciliação para o dia 07/12/2018, às 14 

horas. a qual será realizada no centro judiciário de solução de conflitos. 

CITE-SE a requerida sobre os termos da inicial, bem como INTIME-A para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil. Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde que o faça por intermédio de advogado. Notifique-se o Ministério 

Público e a o advogado do autor, assim como a parte requerente da 

audiência designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 05 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELOZINETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1001231-08.2017.811.0086 Reclamante: Elozinete Maria da Silva 

Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que houve juntada de petição da Reclamante informando o 

endereço atualizado da Reclamada, a qual não fora apreciada antes da 

realização da audiência. Desta forma, designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

comparecimento, observando-se o endereço constante na petição Id. 

12170259. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VIEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1001229-38.2017.811.0086 Reclamante: Francislaine Vieira Braz 

Reclamada: Telefônica Data S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que houve juntada de petição da Reclamante informando o 

endereço atualizado da Reclamada, a qual não fora apreciada antes da 

realização da audiência. Desta forma, designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

comparecimento, observando-se o endereço constante na petição Id. 

12170720. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON NUNES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1001200-85.2017.811.0086 Reclamante: Eberson Nunes Gomes da Silva 

Reclamada: Embratel Tv Sat Telecomunicações S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que houve juntada de petição do 

Reclamante informando o endereço atualizado da Reclamada, a qual não 

fora apreciada antes da realização da audiência. Desta forma, designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação e intimem-se as 
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partes para comparecimento, observando-se o endereço constante na 

petição Id. 12171386. Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010357-31.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010357-31.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO EXECUTADO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. 

Considerando que não houve intimação da parte requerida acerca do 

cumprimento de sentença, mesmo havendo determinação para tanto. 

Intimo neste ato o requerido para se manifestar acerca do cumprimento de 

sentença deferido em Id. 11663607. "Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Importante ressaltar que o valor das astreintes devem ter 

correlação com a obrigação principal, podendo ser rebaixada após a 

resposta ao cumprimento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências." Expeça-se Alvará Judicial dos valores incontroversos. 

Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-34.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZANDER CARLOS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTES CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO(A))

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A 

(ADVOGADO(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A 

(ADVOGADO(A))

PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES OAB - MT0006058A (ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - RO951 (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010383-34.2012.8.11.0086. REQUERENTE: ZANDER CARLOS FERREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: TRANSETE TRANSPORTES CUIABA Vistos etc. 

Trata-se de execução de sentença no qual a parte executada concorda 

com os valores depositados a título de indenização, somente argumenta 

que não fora depositada a multa do art. 523, § 1º, do CPC, a qual em 1 de 

março de 2018 perfazia a quantia de R$ 690,34 (seiscentos e noventa 

reais e trinta e quatro centavos). Intime-se a parte executada para no 

prazo de 15 dias se manifestar acerca do alegado em petição de Id. 

1191303. Libere-se Alvará dos valores incontroversos discutidos nos 

autos. NOVA MUTUM, 19 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-86.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APOLINARIA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA SOUTH AMERICA (REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO OAB - PA0014665A 

(ADVOGADO(A))

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT0013335A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010235-86.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANA APOLINARIA ARANTES REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, HONDA 

SOUTH AMERICA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos, 

etc. Expeça-se Alvará dos valores incontroversos e pagos, em relação a 

Administradora de Consórcio Honda. Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, somente em relação a Administradora do Consórcio 

Honda, extinguindo a execução com fundamento no pagamento integral do 

débito. A execução deve prosseguir somente em relação a executada 

Monaco Moto Center Mato Grosso, nos moldes do solicitado em Id. 

13808077. de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-93.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AGOSTINHO BALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010176-93.2016.8.11.0086. REQUERENTE: MATHEUS AGOSTINHO 

BALAN REQUERIDO: LOSANGO CUIABÁ Vistos etc. Intime-se a exequente 

para se manifestar acerca da petição de Id. 14562212, no prazo de 15 

dias. Importante salientar que caso deseje continuar com a execução deve 

descriminar os valores de maneira correta, sendo que se houve 

pagamento voluntário não se mostra aplicável a multa de 10%. Cumpra-se. 

NOVA MUTUM, 19 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-88.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO MARCO BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC - AGENCIA DE NOVA MUTUM-MT (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010241-88.2016.8.11.0086. REQUERENTE: GERVASIO MARCO BECKER 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, HSBC - AGENCIA DE NOVA 

MUTUM-MT Vistos etc. As partes para no prazo de 15 dias se 

manifestarem acerca de Certidão de Id. 15703123, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 19 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-35.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ANTONIO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010219-35.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSIMAR ANTONIO DA GUIA REQUERIDO: SICREDI - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro 

a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Libere-se o Alvará 

Judicial dos valores incontroversos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ALVES DE FREITAS (INTERESSADO)

CLARICINDA ALVES DE FREITAS (INTERESSADO)

KARLA ALVES DE FREITAS LAUTENSCHLAGER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002767-20.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 33.843,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLARICINDA ALVES DE 

FREITAS Endereço: Avenida Blumenau, 2625, centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 Nome: KARLA ALVES DE FREITAS LAUTENSCHLAGER 

Endereço: AV. DAS ANDORINHAS, 1001, w, Nossa Senhora Aparecida, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: BEATRIZ ALVES DE FREITAS 

Endereço: AV. BLUMENAU, 2625, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: DAIANA COSTA BEBER - 

MT0013781A, BRUNO CASAGRANDE E SILVA - MT0008535A, ROGER 

KLERISSON ROZAO - MT0014571A ADVOGADOS DO(A) INTERESSADO: 

DAIANA COSTA BEBER - MT0013781A, BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

MT0008535A, ROGER KLERISSON ROZAO - MT0014571A ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: DAIANA COSTA BEBER - MT0013781A, BRUNO 

CASAGRANDE E SILVA - MT0008535A, ROGER KLERISSON ROZAO - 

MT0014571A POLO PASSIVO: Nome: NOVA MUTUM COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP Endereço: Rua das Margaridas, 

221, N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

CLARICINDA ALVES DE FREITAS e outros (2) Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 08/02/2019 Hora: 14:00 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000062-83.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARCELO GUILHERME DA SILVA 

Endereço: RUA DAS PETUNIAS, 1340, W, FLANBOYANTS, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GIZELI PAULINA 

HOLZ - MT22586/O POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: AVENIDA DOS UIRAPURUS, 213, W, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAMS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010071-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE WILLIAMS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência d 

este Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

José Williams Pereira da Silva em desfavor de Ativos S.A. Cia. 

Securitizadora Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a dois débitos que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a Reclamada. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos diversos documentos que vieram anexados, mormente pelos 

extratos de empréstimos realizados pelo Reclamante junto ao Banco do 

Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência ao Reclamante da cessão do crédito 

pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). Convém ressaltar 

que não houve impugnação à contestação, oportunidade que o 

Reclamante teria para contrapor as informações e documentos 

apresentados. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude das anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 
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sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000584-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TEREZINHA DE CAMPOS FERREIRA (EXEQUENTE)

SELVO GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO CLETO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000584-13.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.796,44 ESPÉCIE: 

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: SELVO GOMES FERREIRA Endereço: AVENIDA 

DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 195, Ed.Maison Eldorado, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 Nome: EURISTELA TEREZINHA 

DE CAMPOS FERREIRA Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 195, 

Ed.Maison Eldorado, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-250 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - MT0007341S ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - MT0007341S POLO PASSIVO: Nome: 

MARCELINO CLETO DA CRUZ Endereço: Rua Morocó, 2098, Centro, STA 

RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Senhor(a): SELVO GOMES 

FERREIRA e outros Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-65.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL JOSE STORTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010152-65.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 17.883,00 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SINVAL JOSE STORTI JUNIOR 

Endereço: Avenida DAS EMAS, 1361, W, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

JULIANE DESTRI - MT0020028A POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: 

Rua Rua Barão de Melgaço, 3209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-801 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA 

LIMA - MT0013241S-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

9412648 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRYS MENDANHA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002677-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIRYS MENDANHA DE DEUS REQUERIDO: BRF S.A., 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF Vistos, etc. 

Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da 

prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002667-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GRISOSTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002667-65.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAROLINE GRISOSTE DA CRUZ REQUERIDO: OI MOVEL 

S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 

da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002663-28.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TEREZA DE MELO REQUERIDO: SAAE SERVICO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Primeiramente, alega a parte autora que somente observou o aumento nas 

contas de água após a troca do hidrômetro e que solicitou vistoria da 

SAEE. Assim, como há a possibilidade da SAEE ter danificado a tubulação 

da requerida ao trocar o hidrometro, suspendo as cobranças pelo 

consumo de água, pelos meses expostos na exordial, até seja esclarecida 

a situação, sendo vedada a SAEE o corte do fornecimento de água e 

também a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, 

para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos 

expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de 

seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé 

que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, 

considerando que vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de 

informatização, onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à 

lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é 

certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, 

senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de água a residência da autora pelos débitos 

discutidos nestes processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada 

a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002526-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO REQUERIDO: ROBERNEI 

BARBOZA CARDOSO Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro o pedido de inversão do ônus probatório, tendo em vista que pelo 

passar dos anos é ônus do requerido comprovar que o título não se 

encontra prescrito. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma que o título protestado pelo Sr. Robernei 

Barbosa Cardoso encontra-se prescrito, tendo em vista que a dívida 

possui vencimento em 24.05.2013, tendo havido o protesto na data de 

09.07.2013, ou seja, já se passaram mais de 05 anos entre a data do 

protesto, que interrompe a prescrição, e os dias atuais, sendo que 

mostra-se impossível até mesmo o ajuizamento da ação de cobrança, a 

qual vence em 05 anos, contados do protesto. O processo possui 

seguimento apenas para verificar duas situações: A responsabilidade pelo 

pagamento das custas cartorárias e se a parte requerida possui algum 

motivo justo para suspender/interromper a prescrição. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de protesto é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR seja oficiado 

diretamente ao Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum para que suspenda o 
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protesto n. 3480, conforme documento em anexo. Notifique-se a parte 

Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do 

imediato cumprimento da providência supra, cite-se a parte Requerida para 

que compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000503-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu 

efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. Intime-se a parte Recorrida 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, 

e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZE OLIVEIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010123-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIZE OLIVEIRA DA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZE OLIVEIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010124-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIZE OLIVEIRA DA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a 

qual defiro com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha 

sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das 

Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 19 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000382-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HIOLANDA LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração da decisão liminar, posto que a Reclamante não aportou 

aos autos nenhum documento hábil a demonstrar a falta de recursos para 

efetuar a caução. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 9372328 dos autos. 

Passo a analisar o mérito. Hiolanda Lemes de Almeida ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido Liminar em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos 

que motivaram a propositura da presente ação. Pois bem, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pela Reclamante, em contestação a Reclamada 

combateu suas alegações e apresentou provas suficientes da existência 

do débito por meio dos documentos coligidos, mormente pelas faturas do 

terminal telefônico de número 65-99608-0309, as quais apresentam o 

mesmo endereço informado pela autora na exordial e pela comprovação 
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de pagamento de faturas pretéritas, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço telefônico. A Reclamada apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Ora, o pagamento de faturas anteriores, de 

per si, demonstra a utilização e a concordância com a prestação do 

serviço. Veja-se, neste sentido, o seguinte julgado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE DÉBITO 

COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REGULARIDADE DA 

PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO 

PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS MENSAIS - INSCRIÇÃO DEVIDA 

FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONSTATADO - DEMONSTRAÇÃO DO 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DESSA 

NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 404 E 385 DO STJ - 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES - 

INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação 

desprovida.(TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, Relator: Elizabeth M F 

Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 488) [g.n.] Ademais, ao impugnar a contestação a 

Reclamante limita-se a afirmar que assinou um contrato junto a Reclamada 

e que procedeu ao cancelamento do contrato, divergindo, assim, dos fatos 

apresentados na exordial, vez que, inicialmente, alegou que “a inscrição 

do nome da Autora no cadastro de proteção ao crédito é injusta, indevida 

e ilícita, pois se deu em razão de divida proveniente de contratação 

desconhecida”. Assim, confessa a Reclamante a contratação e utilização 

dos serviços telefônicos. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada refutaram 

a tese da Reclamante, pois há traço da contratação do serviço telefônico 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela Reclamada 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição da Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que razão 

assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 224,56 [Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 224,56 [Duzentos e Vinte e Quatro Reais e 

Cinquenta e Seis Centavos] acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 9462472]. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CRISTINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR FINOTO RIBEIRO OAB - MT0021493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000380-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KELI CRISTINA DUARTE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração da decisão liminar, posto que a Reclamante não aportou 

aos autos nenhum documento hábil a demonstrar a falta de recursos para 

efetuar a caução. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 9371705 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização 

por Danos Morais e Pedido Liminar proposta por Keli Cristina Duarte em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 
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autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante e cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento tampouco do alegado 

cancelamento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 208,73 [Duzentos e Oito Reais e Setenta e Três Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 208,73 [Duzentos e Oito Reais e Setenta e Três 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

9462444]. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000579-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JAKSON FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: MBM 

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu a assentada, tampouco 

apresentou justificativa plausível de sua ausência. Isso porque, a 

justificativa de ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que 

não o Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a 

demonstrar circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, 

ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 

223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência injustificada do Reclamante, 

opino pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 659 de 989



baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000827-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: IVAN XAVIER DA 

SILVA Vistos, etc. A empresa Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 

compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa plausível de 

sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência apresentada não se 

mostra suficiente, visto que não a Reclamante não guarneceu seu pedido 

com provas aptas a demonstrar circunstâncias que constitui justa causa 

para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Assim, diante da 

contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000082-40.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANICE LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu a assentada, 

tampouco apresentou justificativa plausível de sua ausência. Isso porque, 

a justificativa de ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que 

não a Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a 

demonstrar circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, 

ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 

223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência injustificada da Reclamante, 

opino pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000514-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JORGE NUNES 

Vistos, etc. A empresa Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa plausível de sua 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência da 

Reclamante em audiência, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à 

audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de 

sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001257-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SILVANA OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11241732 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais em Decorrência de Ato ilícito proposta por Silvana Oliveira Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de faturas e do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante e 

cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação e utilização do serviço telefônico. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento tampouco do alegado cancelamento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 376,79 [Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 376,79 [Trezentos e Setenta e Seis Reais e 

Setenta e Nove Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001250-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDSON NUNES BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de outras provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c Indenização por Danos Morais proposta por Edson Nunes Borges em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Afirma o Reclamante que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um 

débito que alega desconhecer. Por esta razão, propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Pois bem, noto que o Reclamado foi regularmente citado, consoante se 

infere do AR anexado a id n. 14837905 destes autos, apresentou 

contestação, entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, o Artigo 20 da Lei 

9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. Entretanto, insta consignar que, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que diz que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo em 

decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Partindo dessa premissa, os fatos alegados pelo autor somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do da Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo Pessoal e da Cédula de Crédito Bancário – Cheque 

Especial, acompanhados de cópia dos documentos pessoais, todos 

devidamente assinados pela Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação e utilização do serviço bancário. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SILVIA DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001235-11.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANUSA SILVIA DE GOES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Vanusa Silvia de Goes em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Afirma a Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer. 

Por esta razão, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do 

débito e indenização por danos morais. Pois bem, noto que o Reclamado 

foi regularmente citado, consoante se infere do AR anexado a id n. 

14837852 destes autos, apresentou contestação, entretanto, não 

compareceu a audiência de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Nesse passo, o Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo 

o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. Entretanto, 

insta consignar que, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que diz que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo em decisão fundamentada as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela 

autora somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Assim, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à Reclamante. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pela Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

15706528 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Visa Facil, o que indica a existência de contratação e 

utilização do serviço bancário, em especial pelo prolongado perídodo de 

tempo de utilização do cartão, com pagamento de faturas, o que não é 

condizente com a fraude. O Reclamado apresentou documentação idônea 

acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do 

débito. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transações realizadas em diversos estabelecimentos nesta cidade 

de Nova Mutum- MT, tais como Supermercado Real, Medicare, Mistura 

Fina, Móveis Gazin e Nossa Loja, bem como houve parcelamento de 

faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO 

DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS 

COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO 

JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da Reclamante. Não 

vislumbro nestes autos a má fé processual alegada pelo Reclamado. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010414-78.2017.8.11.0086. REQUERENTE: LAURITA MENDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 11914682] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

13957884], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. NOVA MUTUM, 19 de novembro de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA CAETANO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001252-81.2017.8.11.0086. REQUERENTE: DALZIRA CAETANO DE 

QUADROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 13263039] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 13338967], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000656-97.2017.8.11.0086. REQUERENTE: RAIANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12418034] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

12612316], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000655-15.2017.8.11.0086. REQUERENTE: MARCIANA JUSTINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 13398812] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

13838434], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-17.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAILLA LIMA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010151-17.2015.8.11.0086. REQUERENTE: TAILLA LIMA AMARAL 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12624614] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

13838434], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010282-21.2017.8.11.0086. REQUERENTE: SEBASTIAO LIMA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12568524] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

12600913], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000687-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 
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injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000688-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE LUIZ XAVIER DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 16252149. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLECIANO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000690-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DIOCLECIANO DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 16154688. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000691-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS SILVA FRANCISCO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 16155062. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROGERIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000692-08.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ROGERIO DE MELO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 16233650. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000693-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONALDO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 16233644. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA SANT ANA PATRIOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000694-75.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VICTORIA SANT ANA PATRIOTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 16155446. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000695-60.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NILTON DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 16233328. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000704-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SOARES LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000705-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SOARES LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000706-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SOARES LIMA REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. Vistos, etc. De início, opino pelo indeferimento do pedido de dispensa 

de caução, constante na ID. 13842977, posto que a Reclamante não 

aportou aos autos nenhum documento capaz de amparar suas alegações. 

A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 
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9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE MOURA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000716-36.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLI DOS SANTOS DE MOURA REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Proceda a Secretaria com a retificação do polo ativo no Sistema PJE, 

devendo constar Marli dos Santos de Moura, conforme determinado no 

despacho ID. 15529600. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000718-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO MARCOS DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000720-73.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IZAQUE LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000721-58.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZABETE DA COSTA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA FALGATER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA OAB - MS11126 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000726-80.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA FALGATER REQUERIDO: EMANUEL 

RIBEIRO FERNANDES - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de audiência anexo à movimentação de id. n. 

16375547 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000733-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEIR SOUZA FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000898-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA 

VEICULOS EIRELI - ME REQUERIDO: AMANDA GONCALVES DA SILVA 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. Transcorrido o prazo solicitado na Id. 15696657, a empresa 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. 

n.15892241 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 
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Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001368-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da 

distribuiçãodestes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001369-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência deconciliação e nemter apresentado 

justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente 

feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do 

Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, 

não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001370-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000762-59.2017.8.11.0086. REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANSELMO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação, considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-41.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010464-41.2016.8.11.0086. REQUERENTE: JULIANE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO IBI Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação, considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia, razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Por fim, determino que a Secretaria Judicial oficie 

diretamente ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do 

nome do Reclamante do referido cadastro. Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-46.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (VIVO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010281-46.2011.8.11.0086. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE 

SANTANA REQUERIDO: BRASIL TELECOM CELULAR S/A (VIVO) Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação, considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Por fim, determino 

que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao 

crédito competente para retirada do nome do Reclamante do referido 

cadastro. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DELFINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010069-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADENILSON DELFINO DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

15676099 por Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 7297680 padeceria de vício de omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 
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processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15676099 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Vivo S.A., de modo que, imperioso se faz a determinação 

do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) pela Embargante 

ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil. É o 

parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação do presente projeto conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001006-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS GOMES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

16295482] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16316182], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000510-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRE COSTA SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo à análise meritória. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Andre Costa Siqueira em desfavor de 

Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 
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envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio das faturas e da Proposta de 

Adesão ao Cartão C&A Visa Internacional, devidamente assinada pelo 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000551-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Verifico a 

existência de conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, a Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1000552-71.2018.811.0086 e 1000554-41.2018.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Opino pela retificação do polo passivo da demanda, devendo 

constar Banco Bradesco Cartões S.A. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 12697800 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de indeferimento da inicial 
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decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais em Decorrência do Ato Ilícito 

proposta por Mauro Miguel da Conceição em desfavor de Banco Bradesco 

Cartões S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito que alega desconhecer, razão pela qual propôs a presente 

ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida, e, ainda, o arbitramento de indenização nas 

três ações, tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 

3.000,00 (três mil reais) em cada ação, quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Inaplicável no 

presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, visto que restou 

demonstrada a inexistência dos débitos constantes no extrato 

apresentado pelo Reclamante. Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 12825653]. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000554-41.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 
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julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outras também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a 

Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1000552-71.2018.811.0086 e 1000551-86.2018.2018.8.11.0086 que 

igualmente aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento 

simultâneo das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 12698744 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma 

vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em 

ausência de pretensão resistida. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais em Decorrência do Ato Ilícito proposta por Mauro Miguel da 

Conceição em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, 

razão pela qual propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o 

Reclamado não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida, e, ainda, o arbitramento de indenização nas 

três ações, tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 

3.000,00 (três mil reais) em cada ação, quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Inaplicável no 

presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, visto que restou 

demonstrada a inexistência dos débitos constantes no extrato 

apresentado pelo Reclamante. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 12825655]. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000552-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outras também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a 

Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1000554-41.2018.8.11.0086 e 1000551-86.2018.2018.8.11.0086 que 

igualmente aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento 

simultâneo das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 12698195 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma 

vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em 

ausência de pretensão resistida. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais em Decorrência do Ato Ilícito proposta por Mauro Miguel da 

Conceição em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, 

razão pela qual propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o 

Reclamado não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida, e, ainda, o arbitramento de indenização nas 

três ações, tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 

3.000,00 (três mil reais) em cada ação, quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Inaplicável no 

presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, visto que restou 

demonstrada a inexistência dos débitos constantes no extrato 

apresentado pelo Reclamante. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 12825654]. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE BECKENKAMP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000523-21.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME REQUERIDO: 

ISOLDE BECKENKAMP Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da questão controvertida. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por Ingrit C. de R. M. da Silva Eireli - ME em desfavor de 

Isolde Beckenkamp. Sustenta a Reclamante que é credora da Reclamada 

do valor R$ 1211,20 (um mil, duzentos e onze reais e vinte centavos), 

referente as mensalidades do curso e aquisição de material, dívida esta 

representada pelo contrato que veio anexado. Aduz que não foi possível 

receber a quantia de forma espontânea, o que ensejou a propositura da 

presente ação. Pois bem, nota-se que a Reclamado foi regularmente 

citada, consoante se infere do AR anexado as id. n. 15617582 destes 

autos, contudo, deixou de comparecer a audiência de conciliação e de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, 

extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda o artigo 344 do 

Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que: “A falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da Reclamada, impõe-se o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do mérito [art. 355, II]. Partindo 

dessas premissas, entendo que os fatos alegados pela Reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da Reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o originário de valor de R$ 1211,20 (um mil, duzentos e onze 

reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida, com 

resolução do mérito consoante o disposto no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000572-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ODERLINDO SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Verifico a existência de conexão entre duas ações ajuizadas pelo 

Reclamante desta maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outra também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou também com o 

processo de n. 1000571-77.2018.811.0086 que igualmente aguarda 

prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 
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apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12756528 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a 

preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passa a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Oderlindo Santana de Almeida 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão pela 

qual propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não 

apresentou prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas 

são indevidas, vez que não ficou comprovada a inexistência do débito nos 

autos 1000571-77.2018.8.11.0086 que tramitou no Juizado Especial de 

Nova Mutum, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ODERLINDO SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000571-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ODERLINDO SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Verifico a existência de conexão entre duas ações ajuizadas pelo 

Reclamante desta maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 
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conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outra também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou também com o 

processo de n. 1000572-62.2018.8.11.0086 que igualmente aguarda 

prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12755966 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a 

preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passa a analisar o 

mérito. Oderlindo Santana de Almeida ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. argumentando, em síntese, que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

referido banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal 

inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas alegações e 

apresentou prova suficiente da existência do débito por meio das faturas 

coligidas a id. n. 16005745 destes autos, de onde se denota a utilização 

de um cartão de crédito denominado Visa Nacional Copa do Mundo 2010, o 

que indica a existência de contratação e utilização do serviço bancário. O 

Reclamado apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico 

firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o 

pretendido na inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo 

Reclamado refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação 

e utilização do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que 

se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada 

pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que 

relaciona as partes, bem como a utilização do benefício colocado a 

disposição do Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem 

da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações 

realizadas em diversos estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, 

como Supermercado Saito, Panificadora Nosso Pão, Mercado Perola, 

Posto Bem Brasil, Max Modas, Araras Supermercado e Farmácia Unimed, 

bem como que houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, 

sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. 

Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000578-69.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIA MEIRELES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura da Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial e aquela grafada no contrato apresentado 

pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passa 

a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c c/c Indenização por Danos Morais proposta por Marcia Meireles 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças e de 

Notas Promissórias, todos devidamente assinados pela Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000539-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WILSON CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

1298083 por Wilson Correia da Silva, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 16117826 padeceria de vício de omissão. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção do Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 16117826 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-24.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Passivo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000581-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA MONICA BELLORINI REQUERIDO: CAMPANHA 

NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE Vistos, etc. Dispenso o 

relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Patricia Monica Bellorini 

em desfavor de Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Afirma a 

Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer. Por esta 

razão, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Pois bem, noto que a Reclamada foi 

regularmente citado, consoante se infere do AR anexado a id n. conforme 

evento n. 14253986 destes autos, entretanto, não compareceu a 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. E ainda 

o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Ora, a afirmação da Reclamante passa a adquirir o status de 

verdade formal em virtude da revelia da Reclamada, pois que, tratando-se 

de direito disponível e que não necessita ser provado em audiência, é 

perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente do pedido. Não 

bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de veracidade das 

alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez prova suficiente 

do alegado, juntando a documentação necessária ao deslinde da questão. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, aliada a inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, trata-se de 

comércio local, devendo ser minorado os danos morais por este motivo. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 
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de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000601-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL JOSE SOARES PEREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n.12792676 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Rafael José Soares 

Pereira em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que a 

negativação discutida nestes autos foi a única negativação existente em 

nome do Reclamante pelo prazo de 03 meses e, ainda, a existência de 

negativações posteriores, bem como, diante da inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 
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do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000608-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILSON CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12807979 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, 

pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Edilson Conceição da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

período que o nome da Reclamante esteve com restrição por mais de 02 

anos, bem como diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pelo Reclamado. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000609-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LEDIR PIRES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 12809812 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a alegada 

inépcia da inicial por documento essencial consistente na ausência de 

juntada de comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização 

por Danos Morais proposta por Karoline Giselli em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Relatório de chamadas do telefone (65)99965-6122 e do Termo de Adesão 

e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela Reclamante e 

acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 148,12 [Cento e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 148,12 [Cento e Quarenta e Oito Reais e Doze 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 
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partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000747-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CELIA DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELLE DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000749-26.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: DANYELLE DA 

SILVA FIGUEIREDO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A empresa Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante termo de audiência id. n.16508244 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO MENDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002037-09.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GEDEAO MENDES GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLIZE SCHERER DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000757-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANDERLIZE SCHERER DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 15675362. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000765-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELLEN CRISTINA ALVES TEIXEIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000614-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

16298206 por Altair Antônio de Almeida, ora Embargante, sob o argumento 

de que a sentença de id n. 16118437 padeceria de vício de omissão. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção do Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 16118437 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PONTES STACHOSKI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001494-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDO PONTES STACHOSKI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. No tocante a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14184004 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta 

por Fernando Pontes Stachoski em desfavor de Vivo S.A. Relata o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 
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demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Não vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA FONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000680-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLIAN DA SILVA FONTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, 

eis que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino pelo indeferimento 

do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 16300390 pois o 

presente caso se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado 

n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais aforada por Willian da Silva Fonte em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de uma Proposta de Abertura 

e Movimentação de Conta de Depósitos Adesão a Produtos de Crédito 

e/ou Serviços Financeiros – Contrato Global de Relacionamento 

acompanhada do cartão de assinaturas, devidamente assinados pelo 

Reclamante, bem como de cópias dos documentos pessoais do 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço 

bancário. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 
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Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA FONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000681-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLIAN DA SILVA FONTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino pelo indeferimento 

do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 16418951 pois o 

presente caso se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado 

n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais aforada por Willian da Silva Fonte em desfavor de Banco Bradesco 

Cartões S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e da Proposta de 

Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos Adesão a Produtos de 

Crédito e/ou Serviços Financeiros – Contrato Global de Relacionamento 

acompanhada do cartão de assinaturas, devidamente assinados pelo 

Reclamante, bem como de cópias dos documentos pessoais do 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ANGELA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000671-32.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELA CARLA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12937790 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Angela Carla da Silva em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela 

Reclamante e acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 292,70 [Duzentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 292,70 [Duzentos e Noventa e Dois Reais e 

Setenta Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000670-47.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELA CARLA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12937553 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Angela Carla da Silva em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela 

Reclamante e acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, o 

que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 133,95 [Cento e Trinta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 133,95 [Cento e Trinta e Três Reais e Noventa e 

Cinco Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001400-58.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELA ALVES OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 
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opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente dedireito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que consta do extrato SPC/Serasa que a Reclamada 

fora quem efetuou a negativação. Assinalo que não há necessidade de 

realização de exame grafotécnico no presente caso, posto que a 

assinatura do documento da Reclamante, e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico 

c.c Inexigibilidade de Débito com Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Marcela Alves Oliveira em 

desfavor de Ativos S.A Cia Securitizadora Créditos Financeiros. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com 

esta, argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pela 

Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro 

e/ou Poupança Poupex Pessoa Física, do Comprovante de 

Emprestimo/Financiamento – Credito Direto ao Consumidor [id. 15415517], 

da Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física [id. 

15415518], todos devidamente assinados pela Reclamante junto ao Banco 

do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação 

corroborada pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência a 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contraa Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 
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com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON MONTEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000673-02.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE WILSON MONTEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 12940296 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por José Wilson Monteiro de Arruda em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação, aliada as diversas anotações posteriores, bem como 

diante da inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), sopesadas as circunstâncias do 
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evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLECIA DE ABREU MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000646-19.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CLECIA DE ABREU MELO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12903925 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. No 

tocante a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Quanto à alegada 

prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não 

assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo 

tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c Inexigibilidade de Débitos c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Ana Clecia de Abreu Melo em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com a Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, a 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 
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proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a data da 

propositura da ação e, ainda, considerando o valor irrisório da 

negativação (inferior a R$100,00), bem como diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000650-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: OLAVO LEDIMAR LUCCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino, ainda, 

pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12905954 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. No tocante a 

preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Olavo Ledimar Lucca em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 
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quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 

entre a data da negativação e a data da propositura da ação, bem como 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIONE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000521-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME REQUERIDO: 

ALECIONE MARIA DOS SANTOS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por Ingrit C. de R. M. da Silva Eireli - ME em 

desfavor de Alecione Maria dos Santos. Sustenta a Reclamante que é 

credora da Reclamada do valor R$ 1641,85 (um mil, seiscentos e quarenta 

e um reais e oitenta e cinco centavos), referente as mensalidade do curso 

e aquisição de material, dívida esta representada pelo contrato que veio 

anexado. Aduz que não foi possível receber a quantia de forma 

espontânea, o que ensejou a propositura da presente ação. Pois bem, 

nota-se que a Reclamado foi regularmente citada, consoante se infere do 

AR anexado as id. n. 14870136 destes autos, contudo, deixou de 

comparecer a audiência de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da 

Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. E ainda o artigo 344 do Código de Processo 

Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo 

autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Nesse sentido, necessário acrescentar que: “A falta de 

contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, 

exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento do 

pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

corroborado com a revelia da Reclamada, impõe-se o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito [art. 355, II]. Partindo dessas premissas, 

entendo que os fatos alegados pela Reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da Reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o 

fim de CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o originário de 

valor de R$ 1641,85 (um mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e 

cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a Citação 

e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida, com 

resolução do mérito consoante o disposto no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000071-11.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO GOMES CARVALHO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002500-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

ANTONIO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILSON DE FREITAS SANTANA (REQUERIDO)

GUIOMAR MARAISA GONZALVES FROTAMENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002500-48.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ANTONIO FELIX DA SILVA, 

SOLANGE DOS SANTOS VASCONCELOS REQUERIDO: NEILSON DE 

FREITAS SANTANA, GUIOMAR MARAISA GONZALVES FROTAMENDES 

Sentença. Vistos, etc. Dessume-se dos autos que as partes 

apresentaram acordo com o escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos, postulando expressamente pela extinção da presente 

demanda. Homologo o acordo apresentado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação. P.I.C. Às providências. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-65.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL JOSE STORTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010152-65.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: SINVAL JOSE STORTI JUNIOR REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo pela alegada 

necessidade de prova pericial, uma vez que tal exame se mostra 

desnecessário para a solução da questão apresentada, mesmo porque o 

caso versa apenas sobre a inercia da Reclamada em transferir a linha 

telefônica. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por Sinval José Storti Junior em desfavor de Oi S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373 I e II). Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em síntese, noticia o 

Reclamante que no ano de 2014 contratou serviços de telefonia e internet 

da empresa Reclamada e que na ligação em que contratou tais serviços 

informou que iria mudar de endereço, questionando se deveria aguardar o 

novo endereço para só então realizar o pedido de instalação, alegando 

que a Reclamada informou que não haveria problema em realizar a 

instalação e que posteriormente poderia solicitar a transferência de 

endereço. Narra que após a instalação do telefone 65-3308-3424, entrou 

em contato com a Reclamada solicitando a transferência, a qual fora 

agendada por três vezes, informando que ninguém compareceu para 

efetuar o serviço. Aduz que após a terceira tentativa, um consultor esteve 

no novo endereço e percebeu que não havia fiação necessária para a 

instalação e após alguns dias, uma empresa contratada pelo Reclamante 

esteve no local e efetuou as instalações dos fios. Argumenta que com os 

fios devidamente instalados, entrou em contato com a Reclamada, a qual 

informou que enviaria um técnico para a respectiva instalação. Aduz que, 

confiando na promessa da Reclamada, contratou produtos de mídia 

contendo o número do telefone que seria de seu consultório, por ser 

dentista, dentre eles, cartão de visita, outdoors, panfletos, lista telefônica 

e rádio, conforme documentos comprobatórios apresentados. Sustenta 

que fora informado pela Reclamada de que não havia portabilidade no 

local, entretanto, as contas mensais para pagamento eram geradas, 

mesmo coma ausência da prestação do serviço. Informa, ainda, que 

entrou em contato com a ANATEL solicitando baixa nas contas que foram 

geradas até aquele momento, a interrupção das cobranças e a retirada do 

seu nome do rol de negativados. Afirmando, no entanto, que mais faturas 

continuavam sendo enviadas e que em janeiro de 2015 em novo contato 

com a Reclamada solicitou baixa nas contas, tudo sem êxito. Que após 

reclamação junto ao PROCON a Reclamada se comprometeu a baixar as 

cobranças efetuadas e a retirar seu nome dos órgãos de proteção ao 

credito. Narra, por fim, que, ainda que seu nome não conste mais na 

SERASA, certo é que passou meses com seu nome negativado até que 

obtivesse sucesso em contatos feitos com a Reclamada e que realizou 

investimentos em publicidade que não lhe trouxeram nenhum retorno já 

que seu telefone não existe, o que lhe ocasionou danos materiais e morais 

e o motivou a propor a presente ação indenizatória. Em sede de 

contestação a Reclamada alega que não houve qualquer falha que 

pudesse acarretar danos ao Reclamante, que inexistiu defeito nos 

serviços prestados se restringindo a informar em casos assim é 

necessária uma verificação na rede externa e interna e que muitas vezes 

os clientes não estão em casa para receber o técnico, mas não impugna a 
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informação de que um técnico esteve no local e constatou a ausência de 

instalações necessárias para a conclusão do serviço, em outras palavras, 

a Reclamada não demonstra fatos extintivos, impeditivos ou modificativos 

do direito do Reclamante, ônus que lhe competia. Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não comprovou que o serviço foi devidamente transferido. 

Neste contexto, sendo a solicitação realizada principalmente por telefone, 

não juntou aos autos cópia da gravação do pedido de providências ou 

outro documento apto a este fim, de onde seria possível confirmar as 

alegações da defesa, deixando, inclusive, de impugnar os vários números 

de protocolos informados pelo Reclamante. Pois bem, a questão ora 

analisada se insere nas relações de consumo e como tal deve receber o 

tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Assim, o 

Reclamante comprova que contratou os serviços de telefonia e internet 

que nem chegou a usufruir por descaso da Reclamada, tendo despendido 

considerável quantia na confecção de material publicitário constando o 

número telefônico que sequer possuiu, tornando necessário que a 

Reclamada lhe compense os danos materiais e morais suportados. 

Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e, repito, não tendo 

ela se desincumbido do encargo que lhe cabia, deve ser responsabilizada 

pelos danos causados ao Reclamante. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

Reclamada deixou de efetuar a devida transferência dos serviços 

telefônico e de internet solicitada pelo Reclamante. Quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos, já que restou patente os 

danos patrimonial e extrapatrimonial sofridos pelo Reclamante. Assim 

sendo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Quanto ao tema, colaciono recente julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

LINHA TELEFÔNICA NÃO INSTALADA. COBRANÇA DE DOIS MESES DE 

FATURA, SOB PENA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÕES 

IMPROVIDAS. I - O 2º apelante sustenta, preliminarmente, ser a sentença 

extra petita, por ter o magistrado de base fixado a condenação de danos 

morais sem que o autor mencionasse tal pedido. Todavia, tal argumento 

não merece prosperar, posto que o pleito de reparação por danos morais 

consta no bojo da inicial, bem como arrolado no final da peça, conforme 

fls. 09 e 13, respectivamente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 

II -A empresa procedeu à cobrança de valores indevidamente, posto que 

não comprovou a instalação e regularidade do serviço na residência do 

autor, atendo-se a apresentar documento retirado do seu sistema de 

informática. Assim, tendo em vista que a linha telefônica que deu origem 

às faturas não foi instalada, encontrando-se indisponíveis os serviços, 

não há que se falar em cobrança dos referidos serviços, 

configurando-se, assim, os danos morais e materiais buscados na inicial. 

III - Com relação à alegada impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

entendo também não merecer amparo, vez que o art. 6º, VIII do CDC 

vislumbra a possibilidade da referida inversão, ainda mais no caso dos 

autos, em que foi demonstrado que o requerente se enquadra na 

qualidade de consumidor, e a empresa como fornecedora, em observância 

aos artigos 2º e 3º do referido código. Desse modo, agiu acertadamente o 

julgador de base ao invertê-lo, posto que a empresa não comprovou a 

instalação e regularidade do serviço, atendo-se a apresentar prova 

produzida unilateralmente. IV - Por estar de acordo com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juiz de primeiro grau. Todavia, a 

correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, e os juros 

de mora contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, em observância ao que dispõem as Súmulas nº 362 do STJ e 

14 desta Segunda Câmara Cível, respectivamente. V - Apelações 

improvida. (TJ-MA APL 0524122015 MA 0054511-04.2014.8.10.0001. 

Segunda Câmara Cível, Relator: José de Ribamar Castro, julgado em 15 de 

Dezembro de 2015 e publicado em 16/12/2015); (g.n.) No que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto ao dano material, o Reclamante fez farta prova documental de todo 

material publicitário produzido, que se tornou inútil ante a ausência de 

transferência de seu terminal telefônico, de forma que impende que a 

Reclamada pague por todo prejuízo material a que deu causa, no exato 

valor de R$ 9.033,00 (nove mil e trinta e três reais). Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparação integral dos danos causados. Pelo 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos materiais o valor de 

R$ 9.033,00 (nove mil e trinta e três reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% 

a.m. a partir da citação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para 

homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110927 Nr: 6478-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Considerando que a ausência justificada da psicóloga do Juízo, redesigno 

a audiência de depoimento especial da vítima para o dia 03/12/2018, às 

17hrs.

Saem os presentes intimados.

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14890 Nr: 1218-74.2005.811.0012

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA ZOCCA VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JESUS LEÃO DE ANDRADE, 

CELIA TEREZA RIBEIRO LEÃO, SAMUEL PINHO BARREIRO, RUY 

STRUCKEL, NEIDE MARIA TEIXEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2.311-MT

 INTIMAÇÃO dos requeridos, via procuradores de todo teor do Auto de 

Avaliação acostado nas folhas 611/612;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14890 Nr: 1218-74.2005.811.0012

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA ZOCCA VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JESUS LEÃO DE ANDRADE, 

CELIA TEREZA RIBEIRO LEÃO, SAMUEL PINHO BARREIRO, RUY 

STRUCKEL, NEIDE MARIA TEIXEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2.311-MT

 Vistos.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo a causídica da parte 

autora, indicada em fl. 620.

Certifique-se quanto a intimação dos requeridos da avaliação de fls. 

611/612.

Sem prejuízo, tendo em vista que o Perito nomeado, devidamente intimado 

em fl. 617, quedou-se inerte, nomeio em sua substituição o Sr. Sr. Pedro 

Zigrossi Garcia, com endereço à Rua Fátima do Sul, 143, centro, Escritório 

Alfa Contabilidade, Nova Xavantina – MT.

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou 

suspeição do perito, se o caso, e indicar assistente técnico, caso 

entendam necessários.

Após a ciência de sua nomeação, o perito deverá apresentar, em 05 

(cinco) dias, proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização, contatos profissional, em especial endereço eletrônico 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art. 465).

Serão intimadas as partes da proposta de honorários, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, para manifestarem.

Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais a favor do perito, antes do início da perícia (CPC, §4º, 465).

 Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados da data 

da perícia, devendo ser atendidos o art. 466 e 473 ambos do CPC.

Juntado o laudo, digam as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000524-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA VALERIANO LEAO BRAUN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO (RÉU)

ARAES MINERACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000524-34.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ALBA VALERIANO LEAO BRAUN RÉU: ARAES MINERACAO 

LTDA, JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse ajuizada por ALBA VALERIANO LEÃO BRAUN 

contra ARAES MINERAÇAO LTDA. E OUTROS (DESCONHECIDOS), em 

que, em sede liminar, postula sua reintegração na posse do bem descrito 

na inicial, o qual teria sido esbulhado pelo réu. Sustenta que é proprietária 

do imóvel denominado Sítio Morada do Sul, situado na Gleba Araés, com 

área de 13,2827has, perímetro 1.458,90m, lote 38, neste município de 

Nova Xavantina-MT, o qual fora invadido por desconhecidos, cujo líder é o 

requerido, em meados de outubro de 2017. Assim, entendendo presentes 

os requisitos autorizadores, pugna pela concessão da medida nos moldes 

inicialmente relatados. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Tendo em vista que a documentação acostada à 

exordial não permite, de “per si”, o deferimento da medida liminar, nos 

termos do art. 562 do CPC, designo audiência de justificação prévia para 

inquirição de testemunhas para o dia 05/02/2018, às 16h45min (MT). 

Intime-se a parte requerente, devendo se atentar para o disposto no artigo 

450 do CPC. Cite-se o requerido para comparecer à audiência designada 

(art. 562, p.u. do CPC). Cumpra-se. NX, 14 de novembro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36884 Nr: 442-64.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES BUENO NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101096 Nr: 1031-12.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO BARROS DA SILVA, Cpf: 

04936470155, Filiação: Lucilene Barros da Silva e Francisco de Assis 

Oliveira da Silva, data de nascimento: 01/09/1991, natural de Grajau-MA, 

casado(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.
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 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de divórcio litigioso, guarda c.c 

alimentos, com pedido liminar, ajuizada por Fabiana Ferreira dos Santos 

Barros, em favor do menor impúbere Gustavo Ferreira da Silva, em face 

de Fernando Barros da Silva

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 60: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 14 de novembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103567 Nr: 2357-07.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCV, JACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 882-84.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCELI DIAS GONÇALVES, ANTONIO 

CRUVINEL DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AIRES SIRINEU NETO - 

OAB:6.244

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 551-34.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82151 Nr: 2862-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUDELINA MOREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 49: intime-se a parte autora para manifestação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82872 Nr: 3268-87.2016.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA CAROLINA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCA RUFINA DE FARIAS, 

CREUZA MENDES DE SOUZA, ELIZETH GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

As partes deverão esclarecer, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem suas reproduções.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72154 Nr: 1554-29.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 79: intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78327 Nr: 1008-37.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82379 Nr: 2997-78.2016.811.0012
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ/ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBES REZENDE DA CUNHA - 

OAB:48.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 700-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J KASPER ME, JOSEMAR JOÃO KASPER, 

LUIZ BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 É o relatório. Fundamento e decido.Defiro o pedido de fls. 154/157, 

determinando a intimação da parte devedora, pessoalmente e por meio da 

Defensoria Pública, para que em 10 (dez) dias indique bens à penhora, 

informando suas localizações, sob pena de suspensão de sua 

CNH.Quanto ao ponto, saliento que a medida se mostra cabível, razoável e 

imprescindível no caso dos autos, visto que, citado, o executado não 

adimpliu seu débito ou apontou bens penhoráveis.Providenciadas 

diligências tendentes à satisfação do crédito autoral, restaram inexitosas 

pelas razões supra expostas.Nos termos da jurisprudência mais recente, 

em sintonia com os propósito no NCPC, a suspensão da habilitação não 

viola o direito de ir e vir do executado, configurando meio legítimo para 

compeli-lo a honrar seus compromissos financeiros:[...] A jurisprudência 

desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do 

titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo 

seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial 

para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns 

determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, 

que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, 

se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de 

impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, 

porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de 

locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário 

parcialmente conhecido. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 

09/08/2018)...Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 848-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRACINHA BRITO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISONEIDE LIMA, ROSALINA VIANA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 119: Intime-se a parte requerente para que, apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 7616-17.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CECILIA LOPES DE OLIVEIRA, HELOÍSA LOPES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 77: Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 229-19.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIABA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 2551-12.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, 

GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Ref. 67: intime-se a parte requerente para manifestação em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73196 Nr: 2027-15.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DANÚBIO DA SILVA, ELIAS BUENO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de ref. 87, intime-se a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68241 Nr: 2940-31.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO TOMÉ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno da Carta Precatória de ref. 86.

Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101994 Nr: 1558-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104545 Nr: 2940-89.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA REGINA CORTEZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN SERRANO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA 

- OAB:19199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97805 Nr: 7276-73.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR, MHBDL, EADM, EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 1392-34.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGDC, FGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos da Ordem de Serviço nº 003/2012- NPMCSC, da 

Resolução 125/2010 do CNJ e do art. 125, IV, do CPC, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação.

Após, em caso de composição amigável das partes, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação e, logo em seguida, conclusos para 

decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94582 Nr: 5209-38.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 1254-33.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que se manifeste nos autos acerca da 

petição de ref. 55, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79724 Nr: 1584-30.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CICERO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incabível a concessão de benefício previdenciário baseado somente em 

prova testemunhal (Súmula 149 do STJ; Súmula 27 do TRF-1ª Região; e, 

Súmula 34 do TNU) e, tendo em vista que os documentos colacionados à 

inicial são insuficientes para configuração de início de prova material, nos 

termos do art. 10 do CPC, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos início de prova material de sua 

qualidade de segurada especial, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da ordem, certifique-se e 

conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103408 Nr: 2270-51.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA LOPES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora alega ser hipossuficiente e, portanto, fazer jus à benesse 

da gratuidade judiciária.

 No entanto, dos documentos de ref. 8, verifica-se que o requerente junta 

aos autos somente os documentos da CTPS, o que infirma a necessidade 

da benesse.

Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Já o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de 

apreciar o pedido de gratuidade, mormente porque, conquanto a 

hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja presumida, à exegese 

do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris tantum”, e, assim, 

desde que necessário, exige a prova do alegado.

Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem 

prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica dos autores, determino que sejam 

eles intimados para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem cópia de 

suas últimas declarações de imposto de renda, extratos dos 3 (três) 

últimos meses de suas contas bancárias ou quaisquer outros documentos 

de que dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena 

de indeferimento da benesse vindicada.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 1555-58.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IDROLINO A. C. DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38523 Nr: 2067-36.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA GUALBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 10728 Nr: 2257-77.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO JACARANDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3042 Nr: 1863-70.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS D. FERREIRA COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:, Maria Helena dos Santos Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS D. FERREIRA COMÉRCIO, 

CNPJ: 26608661000198, Inscrição Estadual: 13.096.868/4. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito.

Despacho/Decisão: Vistos.I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou 

tempestividade do recurso interposto, caso ainda não tenho sido 

certificado.II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito.III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 02 de agosto de 2018

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3174 Nr: 922-28.2000.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. W. CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. W. CARMO, CNPJ: 01594562000173, 

Inscrição Estadual: 13172308-1. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito

Despacho/Decisão: Vistos.I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou 

tempestividade do recurso interposto, caso ainda não tenho sido 

certificado.II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito.III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, 
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remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 02 de agosto de 2018

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 1992-36.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO MAX R. R. ALVES 

- OAB:22.571-GO

 Vistos.

 Cuida a espécie de embargos de declaração opostos pela Distribuidora 

Aurea de Medicamentos Ltda., requerendo a reconsideração da sentença 

proferida às fls. 149/151, argumentando existir omissão na decisão.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte com relação os embargos 

de declaração opostos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, 

já que a questão colocada em análise foi devidamente tratada na sentença 

recorrida.

A parte embargante sequer argumenta que houve contradição, omissão 

ou obscuridade, pretendendo apenas rediscussão da matéria já decidida, 

alegando em síntese que somente foi intimado da sentença proferida um 

ano após, quando houve à publicação.

 Ocorre que a sentença que extinguiu o feito em decorrência da 

prescrição encontra-se correta, uma vez que está amparada pelo art. 487, 

inciso II, c.c 924, V, ambos do Código de Processo Civil, o qual prevê o 

instituto da prescrição intercorrente, segundo o qual o feito paralisado por 

mais de 05 (cinco) anos será julgado extinto com resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-41.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000239-41.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): LORENI TEREZINHA DANIELLI ZILLMER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Não há preliminares a serem 

analisadas e, tampouco, nulidades a serem sanadas, motivo pelo qual 

declaro o processo saneado. Não há fatos incontroversos. Os fatos 

controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado(a) especial 

rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício pleiteado. Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No 

presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 17h00min (horário de Cuiabá - MT). 

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC), devendo juntar aos autos em até 03 (três) dias antes 

da realização da solenidade a cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento pela testemunha. Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intimem-se. Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-22.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 16566589), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 16566590, no valor de R$=9.186,48= (nove mil cento e 

oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado 

até o dia 19/11/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo 

sem comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa 

prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 21 de 

novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50871 Nr: 34-06.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Rocha Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:219767
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 Vistos, etc.

O Estado de Mato Grosso requereu o cumprimento do mandado 

independentemente do depósito da diligência do Oficial de Justiça, com 

base na Lei Estadual n. 10.334/15.

DEFIRO o pedido, uma vez que a Verba Indenizatória destinada ao 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, prevista no parágrado 

único do artigo 41 da Lei Estadual n. 8.814/08, alterado pelo artigo 2° da 

Lei n. 10.334/15, também se destina a cobrir as despesas de 

deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos em que a Fazenda 

Pública for parte, conforme decidido pela Corregedoria-Geral de Justiça de 

Mato Grosso no procedimento n. 0034436-80.2015.811.0000.

Não por outro motivo o §2° do artigo 460 da CNGC/MT disciplina que as 

despesas com diligências dos Oficiais de Justiça serão suportadas 

apenas pela Fazenda Pública Federal e Municipal, excetuando da 

obrigação a Fazenda Pública Estadual.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 5279 Nr: 455-50.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dativo Balbino de Moraes, José Luiz David de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermírio Pedro de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 17942 Nr: 2016-02.2006.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Dalvino Garcia, Adelir Hilmann Garcia, Mário 

Geraldo, José Murialdo Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Amaral Campos, Cícero de Faria Costa, 

Roberto de Faria Costa, Maurílio de Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Jandir 

Lemos - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet. - OAB:7213/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT, 

Silêno Rezende Tavares - OAB:5652

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de intimação da 

parte autora, a ser expedida para Comarca de Paranavaí-PR, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90462 Nr: 2779-80.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei Oliveira da Silva, Gean Evanio Breda 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 2779-80.2018.811.0044 - CÓDIGO 

Nº 90462

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Ante a certidão de fl. 171, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e 

anotações devidas.

Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83669 Nr: 4077-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27041 Nr: 27-19.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMD(, CdMD(, Lair Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 293 Nr: 584-94.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Evaristo Pereira Guedes, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Joaquim Martins Siqueira 

Neto - OAB:3.777/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86903 Nr: 897-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri João de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Jaquinto Mateus - 

OAB:15383, Felipe Gomes de Oliveira - OAB:25041/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para acostar aos autos 

cópias das matrículas a serem penhoradas e avaliadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51812 Nr: 1014-50.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Bueno - ME, Giovani Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 35/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 31626 Nr: 2053-53.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lindaura de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 257 Nr: 549-37.1996.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.D. Baldini Junior Comércio, Eder Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para que indique bens 

que satisfaça a execução, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 16486 Nr: 569-76.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Simões, Edite Conceição da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Nivaldo José Padilha - OAB:5138, Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os executados, na pessoa do 

Advogado constituído nos autos, para tomar ciência acerca da penhora 

online e querendo, oferecer impugnação no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

854, §3, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 93214 Nr: 3919-52.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 18.

Considerando que a medida protetiva abrange tão somente à vítima Patrícia 

Bernini Rosa da Silva, não há que se falar em qualquer restrição de 

contato do genitor com a sua filha menor.

Para tanto, DETERMINO que a genitora entregue/deixe a menor na 

residência da avó materna na cidade de Paranatinga/MT nos horários 

anteriormente combinado, acordado e já homologado, devendo o genitor 

continuar mantendo a convivência com sua filha menor, até ulterior 

determinação deste Juízo.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83552 Nr: 4032-40.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ANDRESKA 

TARGANSKI - OAB:78764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca Impulsiono estes 

autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte autora 

que foi designada sessão de Conciliação/Mediação agendada para o dia 

20/02/2019 às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para realização da referida 

sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados (as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76345 Nr: 505-80.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basílio Ostachuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS, Volnei Copetti - OAB:58099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 
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ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Outrossim, impulsiono estes autos ao setor de expedição de documentos 

para expedir mandado de busca e apreensão conforme requerido às fls. 

22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85934 Nr: 437-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto da Silva Nunes, Odair Oliveira 

Pereira, Maylon Marques da Silva Nunes, Adryel Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - INTIMAR o advogado da parte ré

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte ré para se 

manifestar acerca do laudo toxicológico definitivo juntado as fls. 300/304.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 1267-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 23893 Nr: 2668-48.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marfrig Frigoríficos Comércio De Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pallet do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Sthefan Simons - 

OAB:186818/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos para INTIMAR a parte executada na pessoa de seu 

advogado,da penhora online negativa as fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 4270-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para tomar ciência 

da sentença proferida às fls. 62/65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83831 Nr: 4160-60.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licinio Tserewamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77824 Nr: 1193-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonad Becker ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:23.419, 

Ana Carolina Scaraçati - OAB:11166/MT, José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar nos autos a guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27365 Nr: 355-46.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Souza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Motores Exata Ltda ME, Marco 

Antonio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosecler Szadkoski - 

OAB:7325/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos para INTIMAR a parte executada na pessoa de seu advogado, 

da penhora online realizada às fls. 248/249, para querendo, oferecer 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85511 Nr: 251-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sumaya Mahiba Farhat Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para impugnar contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 26991 Nr: 3020-69.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Cristina Hirsh Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Tavares Piller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT, Leandro Cerqueira Morais - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 
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07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, manifestar acerca da correspondência devolvida às fls. 

93/94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 395-52.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco, Júlio Cézar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os executados acerca do 

bloqueio conforme fl. 66/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66797 Nr: 359-73.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezio Gomes de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora paraque se manifeste acerca 

da certidão de fl. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 539-89.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDISSON CARVALHO DE SOUZA, Noel 

Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os executados acerca do 

bloqueio conforme fls. 69/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 57947 Nr: 3064-15.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.A.F. de Azevedo - ME, Zenilda Alves Freitas 

de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora para que indique 

bens que satifaça a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 24084 Nr: 113-24.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pallet do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Celso Benício - 

OAB:20047/SP, Benedito Celso Benício Júnior - OAB:131.896, Janice 

Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT, Michel Astrolli 

Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Sthefan Simons - 

OAB:186818/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos para INTIMAR a parte executada na pessoa de seu 

advogado,da penhora online negativa as fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 50697 Nr: 2210-89.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Ritter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 50711 Nr: 2225-58.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 57-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86890 Nr: 889-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO Internacional Grãos e Oleaginosas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Costa Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias efetuar o pagamento, referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 2134-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação do requerido na Comarca de Foz do Iguaçu/PR, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, 

parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91401 Nr: 3194-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadraque Mateus Barbosa, Gustavo Junior 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para:a) ABSOLVER o acusado SADRAQUE MATEUS BARBOSA 

da imputação descrita no art. 35, caput da Lei n. 11.343/2006 com 

fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal;b) CONDENAR o 

acusado SADRAQUE MATEUS BARBOSA como incurso nas sanções dos 

crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 244-B do 

Estatuto da Criança e Adolescente em concurso material de infrações (CP, 

art. 69)c) ABSOLVER o acusado GUSTAVO JUNIOR RODRIGUES DOS 

SANTOS da imputação descrita no art. 35, caput da Lei n. 11.343/2006 

com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal; ed) 

CONDENAR o acusado GUSTAVO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS 

como incurso nas sanções dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente em 

concurso material de infrações (CP, art. 69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88928 Nr: 1983-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Gestão de Meios Pagamento Pedagio 

sem Parar - CGMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre a certidão retro, bem como requerer o que 

enteder de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31743 Nr: 2170-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Neves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Enio Martimiano da Cunha Junior - OAB:13695/MT, 

Isaque Rocha Nunes - OAB:MT 8125

 DESPACHO

VISTO,

Na petição de fl. 488/489 o advogado constituído pelo reeducando informa 

que renuncia os poderes por ele outorgados.

Apesar de realizada a intimação pessoal do reeducando para se 

manifestar sobre a renúncia, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 

497.

Por essa razão, nomeio o Defensor Público para atuar na defesa dos 

interesses do reeducando e determino que seja intimado para se 

manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 481, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92671 Nr: 3752-35.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Pelo exposto, defiro a PRORROGAÇÃO da prisão temporária da 

investigada KELI MARTINS MOREIRA, brasileira, do lar, nascida em 

24-08-1995, filha de Pacífico Martins e Dejanir Moreira da Silva, CPF n.º 

056.266.141-76 e RG 2905151-7 SSP/MT pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

com fundamento no artigo 1º, I e III, “a” da Lei n. º 7.960, de 21.12.1989 por 

corresponder a crime hediondo.Expeça-se mandado de prisão temporária, 

devendo a indiciada ser colocada em liberdade se decorrido o prazo e não 

houver outro decreto de prisão em modalidade diversa.Ciência ao 

Ministério Público e a Autoridade Policial.Cumpra-se, expedido o 

necessário.Paranatinga/MT, 09 de novembro de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52514 Nr: 1724-70.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lourenço Scolaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim Evangelista - OAB:20645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64907 Nr: 2716-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Bento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70665 Nr: 1867-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Bonilha, Marcelo Alves Bonilha, 

Elisangela Aparecida Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68845 Nr: 1215-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27348 Nr: 338-10.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra - EPP, Ermes Gomes 

Bezerra, Ermes Gomes Bezerra, Keili Nagano Bezerra, Keili Nagano 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9362 Nr: 346-31.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernando Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO DAL CORSO VIOLADA - 

OAB:OAB/PR 47.859, PEDRO FALEIROS CANHAN - OAB:OAB/PR 13.504

 Vistos.

Tendo em vista que as partes concordam com a penhora referida as fls. 

152/154.

Expeça-se mandado de intimação, penhora e avaliação, devendo Oficial 

de Justiça proceder à constrição e avaliação dos imóveis indicados.

Em caso de sucesso na penhora, deposite-se o bem com o próprio 

executado, o qual desempenhara o papel de depositário fiel dos bens 

mediante termo (art. 840, §1º, do CPC).

Garantido o Juízo, intime-se o executado, que poderá apresentar 

embargos no prazo legal.

Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88882 Nr: 1962-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertolina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 3494-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romualdo de Oliveira, Verônica de 

Moraes, Raimundo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a 

certidçao retro, bem como promover a citação dos demais requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1873-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que verifiquei que o despacho retro foi 

colocado para publicar apenas para a parte autora, razão pela qual serve 

a presente para intimar a parte requerida acerca do despacho de fl .87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78680 Nr: 1590-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilto Dionézio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual vigente à época em que ocorrida a 

reestruturação da carreira da autora, o qual deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela demandante no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.Considerando tratar-se de relação não-tributária, as parcelas 

vencidas deverão ser atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E 

desde a data fixada na sentença e acrescidas de juros moratórios 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 

1º=F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09 

(Precedente: RE nº 870.947/SE, repercussão geral).SEM custas por ser o 

requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, 

CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor a ser apurado em sede da liquidação de 

sentença.Transcorrendo in albis o prazo para apresentação de recurso 

voluntário, PROCEDA-SE à remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença está 

sujeita ao reexame necessário.Após, com a baixa dos autos, nada sendo 

requerido pelas partes em 15 (quinze) dias, PROCEDA-SE ao 

arquivamento do feito, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73367 Nr: 2920-70.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanei Ferreira Venâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 303-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Francisco Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13905 Nr: 485-12.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226421, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, Marco André Honda 

Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da carta 

precatória juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52344 Nr: 1545-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, considerando as correspondências 

devolvidas nos autos, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local 
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ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial 

de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26517 Nr: 2558-15.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Matsuyuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50299 Nr: 1826-29.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatinga - 

OAB:12.090-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Siviero Botelho da 

Silva - OAB:5929/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes 

acerca da designação de data para instalação dos trabalhos periciais nos 

autos, para o dia 28/11/2018 às 08:00 (oito) horas da manhã, horário local, 

em frente ao prédio do Fórum da Comarca de Paranatinga/MT, sendo que 

este local é apenas o ponto de encontro entre as partes e o perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33235 Nr: 1473-86.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dva Agro do Brasil - Comércio Importação e Export. de 

Insumos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Época Agrícola Ltda, Laércio França de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Paulino da Costa Mello 

- OAB:61000/MG, Marcus Vinicius Bossa Grassano - OAB:21.151/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, considerando a petição retro, bem 

como que o prazo para devolução da diligência recebida nos autos pelo 

oficial de justiça que foi afastado ainda está em aberto, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar seu desejo em aguardar o decurso do prazo 

acima referido ou efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52097 Nr: 1294-21.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados - PCG - Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-86.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KELI CARON MASCARELLO CORDASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010678-71.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA COMERCIAL DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

CLEYTON MARCELO DIAS OAB - MT0012287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ILSON MARTINY (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte Exequente para manifestar-se sobre os termos da certidão juntada 

no ID 15379071, bem como para dar andamento no presente feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010399-12.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO DE SOUZA REIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como para requerer o que de direito, 
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no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HALEFF RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001110-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARRUDA CORDEIRO (REQUERENTE)

GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono o presente 

feito para INTIMAÇÃO do patrono das partes autoras, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/01/2019 às 14:30 horas, o qual 

deverá comparecer na audiência acompanhado das partes 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000798-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono o presente 

feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/01/2019 às 15:00 horas, o qual 

deverá comparecer na audiência acompanhado da parte 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010501-97.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte requerida dos termos da r. sentença proferida no ID 16589337.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001110-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARRUDA CORDEIRO (REQUERENTE)

GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Cuida-se de reclamação cível c/c tutela antecipada, ajuizada 

por MARCELO ARRUDA CORDEIRO E OUTRO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando, em 

síntese, que recebeu fatura de energia com valor exorbitante referente ao 

mês de junho de 2018, no valor de R$5.077,72, em total dissonância com a 

sua média de consumo. Requer, liminarmente, a suspensão provisória da 

exigibilidade da fatura impugnada até o deslinde da causa, e ainda, que a 

parte reclamada se abstenha em inserir o nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito e se abstenha em suspender o 

fornecimento de energia da unidade consumidora descrita na exordial. É o 

breve relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que as provas 

existentes, deduz-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que 

existem evidências que demonstram que a empresa requerida está 

efetuando cobrança de valor exorbitante o que originou a consolidação de 

uma dívida no valor de R$5.077,72 (cinco mil e setenta e sete reais e 

setenta e dois centavos). Efetivamente, segundo entendimento 

jurisprudencial versando a respeito da temática ‘sub judice’, dado a 

essencialidade do serviço e partindo do pressuposto de que a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, alusiva ao mês de consumo, deduz-se que a concessionária não 

pode interromper o fornecimento de energia elétrica, fruto da ausência de 

pagamento de uma dívida com valor exorbitante, sem sequer apurar 

eventual fraude e/ou defeitos no medidor. Nesse sentido, a ratificar tal 

posicionamento, apanham-se do acervo de jurisprudência do C. STJ os 

seguintes arestos, que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “1. É ilegítimo o 

corte no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária.” (STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 

1.287.425/RO, 2.ª Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgado em 

14/09/2010). “1. Não cabe a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica como forma coercitiva de cobrança de valores de débitos 

originados em suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica 

e apurado unilateralmente pela concessionária, uma vez que o corte de 

energia pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo, devendo a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de 

cobrança. Precedentes.” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 

1.119.165/MA, Relator: Ministro Castro Meira, julgado em 21/10/2010). “1. 

A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica 

por dívida relativa à recuperação de consumo não faturado, apurada a 

partir de débito pretérito, em face da essencialidade do serviço, posto bem 

indispensável à vida. Entendimento assentado pela Primeira Turma, no 

julgamento do REsp nº 772.489/RS, bem como no AgRg no AG 

633.173/RS. 2. É que resta cediço que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento 

de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal 

conduta quando for relativa a débitos antigos não pagos, em que há os 

meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 
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42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag nº 

633.173/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 02.05.05.? (REsp 772.486/RS, 

Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006).” (STJ, 

Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.119.416/RS, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Luiz Fux, julgado em 03/08/2010). Desse modo, entendo 

que a parte requerente logrou êxito em expor situação que tenha o condão 

de dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o seu, alegado, direito de usufruir do 

serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica (‘periculum in 

mora’), o que, a toda evidência, pode por em risco a ineficácia do 

provimento principal perseguido. É que o receio de cobrança abusiva e de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, 

subordinado à observância do princípio da continuidade da prestação (art. 

22 da Lei n.º 8.078/1990), pode, no estado potencial, motivar enormes 

efeitos negativos e que não podem ser dilatados até o julgamento final da 

lide. Ante o exposto, DEFIRO a medida pleiteada, para o fim de: a) 

Determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento da dívida discutida 

nos autos; b) Determinar que a empresa requerida se abstenha em incluir 

o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e ainda, 

que se abstenha em suspender o fornecimento da unidade consumidora 

em questão, até o fim da presente demanda, referente apenas e tão 

somente ao débito discutido nestes autos. Cite-se e notifique-se a parte 

reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação, a ser designada por esta secretaria, 

advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Serve a presente de 

mandado/carta de citação e intimação/ofício. Paranatinga/MT, 21 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000798-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Cuida-se de RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por WELITON PEREIRA MATOS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese que 

efetuou o pagamento de uma obrigação com o requerido no valor de 

R$112,91 (cento e doze reais e noventa e um centavos) e o mesmo 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer 

liminarmente, a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. É o relatório. Decido. O artigo 300 do Código de 

Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser deferida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos anexos 

a inicial, observo que existem elementos suficientes capazes em 

demonstrar a probabilidade do direito, uma vez que houve o pagamento do 

cheque discutido na inicial, através de depósitos bancários, totalizando o 

valor de R$3.000,00, conforme consta dos documentos apresentados na 

inicial, não havendo motivo para a não devolução da cártula para a parte 

requerente. Ante o exposto, defiro o pedido liminar vindicado, e 

DETERMINO que a parte reclamada exclua o nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito descrito na inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa. Cite-se e 

notifique-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação, bem como 

para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação, a ser designada por esta 

secretaria, advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação 

que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Serve a presente como 

mandado/carta de citação e intimação/ofício. Paranatinga/MT, 21 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60214 Nr: 2513-06.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. D. SOARES CONFECÇÕES - ME, DARCI 

DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2513-06.2011.811.0023

Código nº 60214

D E S P A C H O

A parte autora requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas 

disponibilizados pelo TJMT a fim de obter informações sobre bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Defiro o pedido.

Juntem-se os extratos pesquisados junto aos sistemas INFOJUD, DOI e 

RENAJUD.

Intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida devidamente 

atualizada, bem como dar andamento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90391 Nr: 1565-20.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 1565-20.2018.811.0023 código: 90391

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FERNANDO FERREIRA LIMA

INTIMANDO: Indiciado(a): Fernando Ferreira Lima, Cpf: 06907028174, Rg: 

2522296-1 SJUSP MT Filiação: Francimar Ferreira de Santana e Manoel 

Sousa Lima, data de nascimento: 02/04/1997, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de azevedo-MT, solteiro(a), lavrador, Endereço: Rua Mexico, 38, 

Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: No dia 03/11/2017, por volta da 12h12min, em 

residencia particular, situada no Município de Peixoto de Azevedo/MT, o 

denunciado FERNANDO FERREIRA LIMA, praticou vias de fato contra 

JENNIFERELLEN BATISTA DA SILVA, no contexto de violencia domestica. 

Ambos mantinham união estável há 06 meses e possuem 02 filhos.

DECISÃO/DESPACHO: 1. Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

FERNANDO FERREIRA LIMA, qualificado nos autos como incurso nas 

sanções descritas nos termos da denúncia (artigo 21 DA Lei n. 3.688/41, 

com as implicações da Lei n. 11.340/06).CITE-SE o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, no máximo 

de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do 

CPP.Quando do cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça 

deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado constituir advogado. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, desde já fica nomeada a Defensoria Pública para o 

patrocínio de sua defesa, devendo os autos serem encaminhados ao 

órgão para o oferecimento da resposta no prazo de 10 (dez) dias.Venham 

aos autos certidão de antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta 

Comarca.Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes 

do(s) acusado(s) no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e 

no Instituto Nacional de Identificação Criminal.Comunique o recebimento 

desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação 

Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo da Silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 9 de novembro de 2018.

Nilson Abreu dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81253 Nr: 3251-18.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da requerente dp inteiro teor da 

decisão conforme segue, bem como da designação da audiencia para o 

dia 04/07/2019, às 14h00min; (FRAÇÃO)Intimen-se as partes para 

comparecerem a audiência de tentativa de conciliação designada para a 

data de 04/07/2019, às 14h00min (fls.41). 3. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

via carta precatória (endereço: Rua Caçapava do Sul, s/n, esquina com a 

Rua Angelim, lado direito (construção nova) – Lucas do Rio Verde/MT – 

Telefone: 65 99647-1291). O prazo para contestação (15 dias) será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75821 Nr: 3472-35.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO NICLEVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA - EMPRESAS 

ADMINISTRADORAS, TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:109367, ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:82.329/SP, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, SILVIA LETICIA DE 

ALMEIDA - OAB:236637

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes para que fiquem ciente da data da 

pericia, que foi agendada para o dia 23 de novembro de 2018, às 

16h30min, na rua cristal, 180, bairro centro, neste cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 1359-74.2016.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBERTY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER DALTREY GOMES 

FEIJO - OAB:22.270/0

 FINALIDADE - 1: INTIMAÇÃO dos advogado(a)(s) das parte para que 

compareçam em audiencia de instrução e julgamento, designada para o dia 

28 de novembro de 2018, às 17h00min.

FINALIDADE - 2:INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida pra que, 

querendo, complete o endereço da testemunha indicada as fls. 89.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

190, abro vista dos autos ao requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131255 Nr: 8693-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaúcha Diesel Comércio e Importação de Auto Peças 

Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON PAULA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 
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SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 94, impulsiono o feito 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 7174-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:OAB/MT 8443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

57, impulsiono o feito INTIMANDO o requerente para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 1181-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINIRA EZEQUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 1181-34.2011.811.0013, 

Protocolo 60841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24119 Nr: 3445-68.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves da Silva e Cia Ltda, Paulo 

Sérgio de Oliveira, José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0007-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GONÇALVES DA SILVA E CIA 

LTDA, CNPJ: 36967297000106, atualmente em local incerto e não sabido 

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, Cpf: 32540256287, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ GONÇALVES, Cpf: 

56287666900, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo a decisão anterior.Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções que tramitam nesta 

vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não se afigura no presente 

caso.Isso posto, indefiro o pedido retro.Intimem-se para dar andamento ao 

feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de novembro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57155 Nr: 2719-84.2010.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudomiro Leonidas Martineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDECI LELES 

MARTINS, para devolução dos autos nº 2719-84.2010.811.0013, Protocolo 

57155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90057 Nr: 1831-76.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Juliano, Otavio Antonio da Silva Neto, Edson 

Thiener Juliano da Silva, Luiz Otávio Souza da Silva, Thaíse Cristine da 

Silva, LFVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Lopes - 

OAB:77.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PAULO 

SILVA MACEDO, para devolução dos autos nº 1831-76.2014.811.0013, 

Protocolo 90057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA DO NASCIMENTO ALVES (AUTOR(A))

VANESSA DE FATIMA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SESSIN FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Y. C. V. A. (REPRESENTADO)
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J. N. A. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000540-82.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIA DO NASCIMENTO ALVES, VANESSA DE FATIMA VIEIRA RÉU: JOSE 

SESSIN FILHO Vistos. DEFIRO o pedido retro, para o fim de aprazar nova 

data para realização de conciliação perante o CEJUSC da Comarca de 

Pontes e Lacerda, para o dia 11 de dezembro de 2018, às 15h00min. 

INTIMEM-SE as partes via DJE. Pontes e Lacerda, 17 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO FERNANDES MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001937-79.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 36.528,54; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16412442, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002369-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002369-98.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 19.320,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 16464417 é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 21 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002103-14.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.812,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 16331922 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002393-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JADIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002393-29.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de ID 16589654 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000539-97.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15327463, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 15164565. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15886538). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15396434). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 718 de 989



extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15327463, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 15164565, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 15164565, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 15164565. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000539-97.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15327463, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 15164565. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15886538). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15396434). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 
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federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15327463, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 15164565, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 15164565, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 15164565. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001647-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001647-64.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166980 Nr: 3627-63.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Geraldes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de ofício e 

por arbitramento, o valor da causa, atribuindo em R$ 1.792,02 (mil, 
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setecentos e noventa e dois reais e dois centavos), uma vez que a 

pretensão vertida nos embargos tem por fim impugnar toda a dívida.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - VALOR DA CAUSA - MESMO VALOR DA EXECUÇÃO - 

PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Como é cediço, o valor da causa nos Embargos à Execução, em caso de 

impugnação à totalidade do débito, deve corresponder ao valor da própria 

execução. Precedentes do STJ.Na hipótese, além dos Agravantes 

discutirem a totalidade do débito, almejam a desconstituição dos títulos que 

aparelham a Execução, aduzindo que são inexigíveis, fato que justifica a 

manutenção da decisão recorrida, eis que proferida de acordo com o 

ordenamento jurídico. (Ag 148851/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)”

 Portanto, RETIFIQUE-SE o valor da causa junto ao sistema Apolo.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, caput, do NCPC.

RECEBO os embargos ofertados pela parte executada, sem atribuir-lhes, 

contudo, efeito suspensivo.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.830/1980, INTIME-SE pessoalmente a 

Fazenda Pública Estadual, por meio de remessa dos autos, para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, impugnar os embargos.

Após, caso seja arguido preliminar ou deduzida matéria de defesa indireta 

de mérito, ABRA-SE vista dos autos ao embargante, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, “ex vi” dos 

arts. 1º da Lei nº 6.830/1980, c.c. 350 e 351 do NCPC.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142600 Nr: 4688-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDCS, JCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 63/65 (ref. 49), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148529 Nr: 7223-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mauro de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98460 Nr: 1428-73.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125614 Nr: 6043-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154827 Nr: 10306-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, de 

forma a decretar o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo 

matrimonial até então existente.Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO a ré ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No 

entanto, considerando sua hipossuficiência de recursos, a cobrança de 

tais verbas fica suspensa pelo prazo disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, 

uma vez que DEFIRO as benesses da assistência judiciária 

gratuita.EXPEÇA-SE mandado de averbação de divórcio endereçado ao 

Cartório do Terceiro Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, local onde foi lavrado 

o assento de casamento (fl. 7) que ora se dissolveu.NOTIFIQUEM-SE.Na 

sequência, informada a averbação e o registro sobreditos, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158743 Nr: 12250-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEIZILENE PARA TORRES, Filiação: Sirila 

Para Massavi e Dorival da Silva Torres, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor é pai do infante e a requerida mãe, conforme 

certidão de nascimento anexa. O relacionamento que mantinha com a 

genitora do infante findou em 2011, sendo que, apesar de já ter passado 

um tempo com a avó, atualmente, a criança reside na cidade de Conquista 

D'Oeste com a genitora. Ocorre que a genitora não vem prestando os 
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devidos cuidados ao menor, residindo em uma casa cheia de brigas e 

discussões com seu atual companheiro. Além disso, por diversas vezes 

deixa o infante com sua mãe, confundindo a criança quanto a uma 

referência de lar. Em razão dessa situação, a criança passou a ter 

comportamentos agressivos e se tornou uma criança agitada. A diretora 

da escola que a criança estuda chamou o autor para informar que o 

menor, em que pese possuir 7 anos e já estar em idade para 

alfabetização, se recusa a fazer as tarefas, motivo pelo qual ainda não 

aprendeu a escrever. Conforme relatório do Conselho Tutelar anexo, a 

própria requerida mencionou à conselheira de que gostaria que o autor 

ficasse com a guarda do filho, uma vez que o padrasto estava com raiva 

devido a criança ir ver o autor e que a criança estaria muito difícil e que 

não estava mais suportando cuidar do infante. Parecer da coordenadora 

pedagógica da escola do infante (anexo) demonstra que a requerida 

permite que o menor não compareça regularmente à escola, prejudicando 

seu aprendizado. Diante do quadro fático apresentado e da necessidade 

de tutelar a integridade moral do menor, na medida em que o autor possui 

interesse em obter a guarda, não resta alternativa senão requerer a 

guarda unilateral do filho.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 39, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de novembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 2376-20.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2376-20.2012.811.0013

Código nº 80290

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por APARECIDA 

BARBOZA DE BRITO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 145/146, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 16).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 145/146, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 140/141, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda-MT, 26 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 4592-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGAS, TKAR, GCdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B/MT

 Isto posto, OFICIE-SE ao Estado de Mato Grosso requisitando, no prazo de 

15 (quinze) dias, os dados bancários para expedição de alvará de 

levantamento no valor correspondente aos tributos em atraso. Com a 

resposta, EXPEÇA-SE o necessário.Sem prejuízo de tal cumprimento, 

resguardado o valor correspondente aos tributos em atraso e devidos 

pelo Estado de Mato Grosso, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores remanescentes e vinculados aos autos em favor da parte 

exequente, observando-se os dados bancários indicados (fl. 204), a qual 

deverá apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.OFICIE-SE ao Detran/MT para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

a exclusão dos débitos existentes da base de dados Renavam do veículo 

indicado na presente decisão.Na forma do art. 880, §2º, inciso II, c/c art. 

901, “caput”, do NCPC, EXPEÇA-SE ordem de entrega do bem móvel, e, a 

seguir, INTIME-SE a arrematante. CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 28 de 

setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico para os devidos fins que não consta dados bancarios da parte 

requerida para efetuar a devolução dos valores remanescentes, conforme 

determinado às fls. 538/539. Assim, com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, intimando-o para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os 

dados bancários a fim de subsidiar a expedição de alvará.

Citação
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Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000437-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000437-75.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 580,60 ESPÉCIE: 

[CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, CPF/CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - CADIN]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: MARIA ROZA DA SILVA Endereço: 

RUA HILDO POLIZEI, 592, JARDIM MARILIA, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embragos, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: CITE-SE o(a) executado(a) MARIA ROZA DA SILVA no 

endereço Rua/Av. HILDO POLIZEI, nº. 592 , JARDIM MARILIA, PONTES E 

LACERDA/MT, para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito objeto da 

execução supra, como consta na CDA em anexo, bem como as custas 

processuais, honorários advocatícios e demais encargos legais que 

ocorrerem, ou nomear bens à penhora (artigos 8º e9º da Lei nº 6.830/80). 

Decorrido o prazo sem que o(a) devedor(a) efetue o pagamento ou a 

nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos 

artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, 

que deverá ser intimado a não abrir mão do depósito sem prévia 

autorização do juízo, bem como INTIME-SE o(a) EXECUTADO(A) da 

penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para, querendo, interpor embargos à execução. Recaindo a 

constrição sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do(a) executado(a), se 

casado(a) for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis competente para 

que proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 6.830/1980) ou, 

na impossibilidade deste, à averbação, a que se fará entrega da contrafé 

e cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a penhora em veículos, 

entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de penhora, com ordem 

de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), na repartição 

competente para emissão do certificado de registro. Recaindo em ações, 

debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário 

nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, Bolsa de Valores ou 

na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 6.830/1980). ATENHA-SE 

o(a) Oficial(a) de Justiça ao estritamente ordenado no mandado, pois 

qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 ou outra matéria deverá ser 

trazida aos autos pelo(a) executado(a) mediante embargos.Não sendo 

encontrado(a) o(a) devedor(a), ou se este(a) se ocultar, proceda-se ao 

ARRESTO de bens, conforme disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

6.830/1980. Acaso não localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s), fica já 

deferida a pesquisa de novo endereço no sistema INFOJUD. Frustrada a 

obtenção de novo endereço, defiro, desde já, a expedição de edital para 

fins de citação do(a) executado(a). CUMPRA-SE. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002656-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002656-61.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GENEIR GOMES CLEMENTE RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas no 

processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

GENEIR GOMES CLEMENTE, ao menos até a presente etapa processual, 

nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser reavaliada, 

concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. I - CITE-SE a autarquia 

requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 
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INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). Assim, ARBITRO 

honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

IV – Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) V – Por 

fim, com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e 

Lacerda, 21 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172627 Nr: 5883-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Ramalho Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Desta feita, diante do exposto, determino o arquivamento destes autos, 

nos termos do art. 28, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do 

disposto no art. 18 do mesmo diploma legal.Por todo o exposto, como 

corolário, considerando a apreensão da motocicleta marca Honda, modelo 

NXR 160 Bros, cor preta, ano/modelo 2018/2018, placa QCW-3684/Vila 

Bela da SS. Trindade, no bojo do auto de prisão em flagrante ocorrido no 

dia 25 de maio de 2018, DEFIRO o pedido de restituição formulado à fl. 71, 

de modo que, DETERMINO a devolução do referido veículo ao requerente, 

tendo em vista ter comprovado nos autos sua propriedade sobre o bem 

em questão (fl. 75).EXPEÇA-SE o competente termo de 

restituição.Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa, via DJE.Feitas as 

anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1400-76.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Jardim de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

78 (setenta e oito) dias a serem descontados da pena do reeducando 

ROGÉRIO JARDIM DE ALMEIDA e REVOGO a autorização para a 

realização de labor externo por parte do custodiado.Proceda-se a 

realização do cálculo de pena atualizado, via sistema MGP.Intimem-se 

Ministério Público e Defensoria Pública.OFICIE-SE o Centro de Detenção 

Provisória de Ponte e Lacerda/MT acerca da decisão que revoga a 

autorização para realização de trabalho extramuros.Após a manifestação 

das partes, volvam-me os autos conclusos para análise e homologação do 

cálculo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131539 Nr: 8809-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa, Simone Virginia Castro 

Brazão, Welington de Jesus Rodrigues, Andersen Pacheco de Carvalho, 

Alex Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Denilson Reis de Oeiras - OAB:9380-PA, FELIPE CARLOS 

ALMEIDA - OAB:19847/O, JOICE JERONIMO SILVA - OAB:16046, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos.Trata-se de AÇÃO PENAL em que os denunciados ALEX 

RODRIGUES BARBOSA, ANDERSEN PACHECO DE CARVALHO, SIMONE 

VIRGINIA CASTRO BRAZÃO, WAGNER SILVA COSTA e WAGNER SILVA 

COSTA, foram denunciados e condenados pela prática do delito previsto 

no art. 155, §1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.De proêmio, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de 

restituição de bens formulado por ANDERSEN (fls. 10381/1.382). 

INTIME-SE o denunciado WELINGTON DE JESUS RODRIGUES, por edital, 

com prazo de 90 dias, do inteiro teor da sentença (art. 392, inciso VI, §1º, 

do CPP). Sem prejuízo, RECEBO os recursos de apelação interpostos 

pelos denunciado ALEX, ANDERSEN, SIMONE e WELINGTON, em seus 

efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivos e por preencherem 

os demais requisitos legais.Outrossim, RECEBO o recurso de apelação 

interposto pelo denunciado WAGNER, vez que este manifestou o desejo 

inequívoco de recorrer da sentença condenatória, o que equivale à 

interposição do recurso. INTIME-SE a Defesa Técnica (Advogado 

constituído, Defensoria Pública e Defensor Dativo), com vistas a 

apresentar as RAZÕES dos respectivos recursos.Com as razões 

recursais, DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.Após, decorrido o prazo do edital e juntadas 

as razões e contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao Eg. 

Tribunal de Justiça, para o devido processamento/julgamento do recurso 

interposto (CPP, art. 601), com as homenagens e cautelas de estilo.Ciência 

ao Ministério Público.Pontes e Lacerda/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122675 Nr: 4708-18.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Willyan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 26.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:a)CONDENO 

JHONNY WILLYA DA SILVA, brasileiro, natural de Nova Esperança/PR, 

nascido em 25/04/1985, filho de Luibes Cloves da Silva e Nice Abraão 

Alves, como incursos nas sanções previstas no art. 180, caput, art. 330, 

caput, c/c art. 69, todos do Código Penal [...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAMILO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes do inteiro teor da sentença, que 

segue: SENTENÇA Processo: 8010069-74.2016.8.11.0013. REQUERENTE: 

ROBSON CAMILO BATISTA REQUERIDO: BRADESCARD Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de Embargos do devedor 

(execução) opostos pelo executado BANCO BRADESCO S/A face a 

ROBSON CAMILO BATISTA, alegando inexistência de titulo judicial. Após a 

petição (ID 5598761) informando o não cumprimento de sentença pela 

Embargante, vez que o nome do autor continuava com a restrição julgada 

indevida, houve a seguinte manifestação do juízo: “Defiro o requerido. 

Intime-se para cumprimento da sentença, em 15 dias, sob pena de 

aplicação de multa que ora fixo em R$10.000,00 em favor do FUNAJURIS, 

nos termos do art.77, IV c/c §3º do CPC e fixo honorários em 10% sobre o 

referido valor”. (ID 6060086) Denota-se o valor atribuído e executado pela 

Embargada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se refere a multa imposta pelo 

juízo, mas sim a honorários advocatícios, os quais não são cabíveis nesta 

fase processual nos Juizados Especiais, por força do art. 54 e 55 da Lei 

9.99/95, bem como Enunciado 97 FONAJE. Por tanto, assiste razão a 

Embargante em suas pretensões opostas, bem como no requerimento do 

levantamento do valor depositado apenas para garantir o juízo. Assim, 

revogo o trecho final da decisão que equivocadamente arbitrou 

honorários, no ID 6060086. Conforme Enunciado 97 do FONAJE, há a 

inaplicabilidade parcial do art. 523, §1º, CPC, ou seja, no que tange aos 

honorários advocatícios. Destarte, verifico a informação trazida aos autos 

pelo Embargado que seu nome continua no rol dos órgãos de proteção ao 

credito. Neste sentido, determino a imediata baixa, sob pena de multa diária 

que desde já fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em favor do embargado (autor desta demanda). Insta 

salientar que o processo executório adota as regras dos artigos 52 e 53 

da Lei nº 9.099/95 e, no que couber, a regra do Código de Processo Civil. 

A rigor, na execução da sentença, o devedor pode alegar em Embargos à 

Execução, apenas o disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, a 

saber: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa, ou 

extintiva da obrigação, superveniente à sentença. A redação do 

dispositivo em comento, não permite alargar a enumeração das matérias 

nele previstas para o cabimento de embargos à execução de sentença, 

seja pela literalidade do dispositivo, seja porque a própria natureza do 

processo de execução veda a ressurreição dos temas já debatidos e 

decididos no processo de conhecimento, que findou as incertezas até 

então existentes. Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os embargos a execução de sentença opostos por 

BANCO BRADESCO S/A contra ROBSON CAMILO BATISTA, de forma que 

declaro a inexistência de titulo judicial ante a inaplicabilidade do art. 523, 

§1º do CPC em sede dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 97 do 

FONAJE. Em consequência, reconheço o equivoco, sendo necessário a 

revogação do trecho final da decisão que erroneamente arbitrou 

honorários sucumbenciais, ID 6060086, permanecendo apenas a multa 

arbitrada em favor do FUNAJURIS. Determino a imediata baixa na 

negativação informada pelo Embargado, sob pena de multa diária em favor 

do autor deste processo ROBSON CAMILO BATISTA, fixada em 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de 

levantamento do valor depositado a titulo de garantia do juízo, pela 

empresa Embargante, e, assim, determino que seja expedido o competente 

alvará de levantamento da referida quantia, bem como que tal valor seja 

transferido para a conta corrente já informada nos presentes autos pelo 

Embargante BANCO BRADESCO S/A. Deixo de condenar a Embargada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença, que segue: SENTENÇA 

Processo: 1000101-71.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 
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pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito 

acosta aos autos extrato contendo a negativação, do qual denota-se que 

a negativação discutida não é a única existente em nome do autor. A parte 

ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de 

direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e 

que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos 

órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização provando a contratação da autora, deixando 

de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a contestação a 

parte autora impugnou genericamente as provas trazidas pela defesa, e 

novamente suscitou a inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ, aduzindo 

que a negativação discutida ‘foi a primeira’. Neste aspecto oportuno frisar 

a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, 

que traz in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ao empreender 

e s t u d o  e  v e r i f i c a r  a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo, pois que ao passo que a 

parte autora nega qualquer vinculo com a requerida, bem como alega 

desconhecer a divida que ensejou a restrição em seu nome, a ré provou o 

vinculo negado. A parte ré juntou ao processo documentação probatória 

da contratação de seus serviços e utilização, demonstrando o vinculo 

entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil, telas com diversos 

registros referente a linha, e destas depreende-se o nome da autora, 

numero de contrato, bloqueios e desbloqueios após pagamento de fatura, 

relatórios de pagamento. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. No 

que tange ao pedido em condenação por litigância de má-fé, este merece 

ser acolhido, vez que a parte autora altera a verdade dos fatos, tentando 

induzir este juízo a erro ao alegar a inexistência de vinculo com a empresa 

promovida. Destaco ainda, que em despacho inaugural este juízo deferiu a 

antecipação de tutela, a qual fica desde já revogada, porem, no mesmo 

despacho houve advertência para situações de fraudes, com arbitramento 

de multa e determinação de oficio para a OAB/MT a fim de apurar a 

conduta da causídica. Ademais, a atuação da nobre causídica chama a 

atenção deste juízo, vez que elenco os seguintes processos: 

1 0 0 0 0 9 5 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 9 6 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 9 7 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 5 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 0 8 2 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 2 5 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000091-27.2018.811.0013; 1000206-48.2018.811.0013, dos quais a 

parte autora sempre possui mais de uma restrição junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Apenas listado alguns dos processos assinados e 

protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA – 

OAB 6.582. Verifica-se ainda, que a maioria dos processos são em face a 

Telefonica Brasil S/A VIVO, e Bradesco. Assim, em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Afim de evitar contribuição 

com a legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Diante de tais 

fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando a má-fé, será 

oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre causídica, 

tomando as providencias que entender pertinentes. Outrossim, não pode 

passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de 

má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, 

com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: 

“nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000095-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-71.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vera Lucia Demarchi BolonheseLelis Martins (REQUERIDO)

VALDECI LELES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca da petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOSMAR MELO ZANRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000816-16.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LEOSMAR MELO ZANRE Endereço: AVENIDA 

MUNICIAL, 1575, JARDIM BELA VISTA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 do CPC. PONTES E LACERDA, 21 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80269 Nr: 1138-50.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ECdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevaldo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoeno Henrique Silva 

Soares - OAB:19480/0, Daniel de França Tavares - OAB:MT-20490/0

 “VISTO. Inicialmente, defiro o pedido da defesa, para juntada dos 

documentos solicitados. Com relação ao pedido de liberdade provisória 

considerando que neste ato ouviu-se quase todas a testemunhas, 

faltando apenas as que serão ouvidas em outras comarcas e as 

condições pessoais do acusado, tais como primariedade, emprego lícito e 

havendo outro endereço onde o acusado possa residir, defiro o 

requerimento de liberdade provisória sem fiança. Por outro lado, aplico as 

cautelares diversas da prisão, consubstanciada no artigo 319 do CPP: 1- 

proibição de contato com a vítima, bem como sua genitora; 

2-comparecimento mensal no Fórum para justificar suas atividades; 3- 

proibição de mudar de endereço sem prévia autorização deste juízo. 4- 

proibição de frequentar bares e lugares congêneres. Concedo o prazo de 

05 dias para que seja juntado comprovante de endereço atualizado nos 

autos. Expeça-se alvará de soltura em favor do denunciado. Sai o mesmo 

advertido que o descumprimento de quaisquer das condições implicará em 

decretação da prisão. INTIME-SE A GENITORA DA VÍTIMA ACERCA DA 

LIBERDADE BEM COMO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO DENUNCIADO. 

No mais, diligencie a secretaria o retorno da missiva expedida à fl. 105, 

bem como pela expedição de ofício solicitando o relatório da menor no 

lugar mencionado pelo Ministério Público e solicite a equipe deste juízo 

realize o estudo psicossicial determinado apresentando as respostas aos 

quesitos solicitados. Após, dou por encerrado a instrução processual. 

Após, façam os autos conclusos.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79593 Nr: 894-24.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkcemuller Maxwel dos Santos, Jhon 

Lennon Alves de Oliveira, Valdirene Alves de Oliveira, Rafael Alves de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, 

Tales Passos de Almeida - OAB:15217

 “VISTO. Ante a ausência injustificada do advogado de defesa Teles 

Passos de Almeida, NOMEIO a advogada JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE apenas para acompanhar o ato, modo pelo qual fixo o 

valor de 01 (hum) URH. Ademais, vislumbra-se que neste ato fora 

realizado o interrogatório da ré faltante, bem como, constata-se que não 

houve requerimento de diligência pelas partes. No mais, dse o retorno das 

missivas expedidas às fls. 205/207 e, com o retorno destas, e uma vez 

alcançada sua finalidade, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes se manifestarem. Após, decorrido o prazo e não havendo 

requerimento de diligências pelas partes, desde já, dou por encerrado a 

instrução processual. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e 
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as Defesas para apresentarem seus memoriais escritos, no prazo legal de 

05 (cinco) dias cada. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79466 Nr: 827-59.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Tavares da Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT, Yann Dieggo Souza Timóteo de Almeida - 

OAB:MT/12025

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição das 

testemunhas presentes, bem como o interrogatório do réu. Ainda, 

constata-se que não houve requerimento de diligência pelas partes. No 

mais, considerando que as testemunhas a serem inquiridas através da 

missiva expedida a comarca de Primavera do Leste/MT, conforme fl. 161, 

foram ouvidas neste ato, À SECRETARIA, para que oficie o juízo 

deprecado solicitando o retorno da referida carta precatória, ante a perda 

de sua finalidade. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e as 

Defesas para apresentarem seus memoriais escritos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias cada. Após, façam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 395 Nr: 80-23.1992.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Moreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sipriano Moreira Barbosa (falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 À fl. 65 sobreveio pedido de desarquivamento dos autos, pelo 

inventariante VITALINO MOREIARA BARBOSA e em seguida 

determinou-se sua intimação para requerer o que fosse de direito.

Em seguida, já à fl. 68, o inventariante requereu a juntada de nova 

procuração, ante o falecimento do primeiro patrono e pela certificação do 

transito em julgado da decisão de fl. 42, manifestando-se desde já pela 

desistência do prazo recursal daquela decisão.

Por fim, pugna pela expedição de novo formal de partilha observando a 

legislação eis que nos expedidos não constaram a data do transito em 

julgado.

Pois bem.

 DEFIRO o pedido de fl. 65. Assim, desarquivem-se os autos.

 Quanto ao pedido de fl. 68, CERTIFIQUE-SE a secretaria se os formais de 

partilhas expedidos estão de acordo com a legislação.

Caso negativo, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora. Assim, 

certifique-se o transito em julgado da decisão de fl. 42 e expeça-se novos 

formais de partilha observando a legislação.

Por fim, CADASTRE no sistema Apolo o advogado peticionante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79443 Nr: 819-82.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ruth 

Lorena Araújo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jesus de Oliveira, Fábio Domingos, 

Patricio Francisco Dias, Josane Francisca Dias de Souza, Renato Ramos 

de Oliveira, Fernanda Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Bouret Orro - 

OAB:OAB/MT 22.974, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, João 

Roberto Hatch de Medeiros - OAB:OAB/MT 3.490, Leopoldo 

Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 I – Deste modo, DETERMINO que a secretaria cadastre no sistema Apolo o 

assistente de acusação.II –DETERMINO que a secretaria expeça carta 

precatória ao Juízo de Cuiabá/MT com a finalidade de fiscalizar o 

cumprimento das condições cautelares impostas ao réu Patrício às fls. 

311/313.III – INDEFIRO o pedido de realização de exame toxicológico e de 

alcoolemia do ofendido Giovani Henrique Oliveira Lopes.IV – DECRETO A 

PRISÃO PREVENTIVA do acusado RENATO RAMOS DE OLIVEIRA.V – 

AUTORIZO a mudança de endereço do réu a cidade de Primavera do 

Leste/MT, logo não há empecilho capaz de obstar o pedido.INDEFIRO o 

pedido de substituição da medida cautelar de “proibição de se ausentar da 

comarca sem prévia autorização do juízo” pelo monitoramento 

eletrônico.Por todo o exposto, DETERMINO que a secretaria expeça carta 

precatória ao Juízo de Primavera do Leste/MT com a finalidade de 

fiscalizar o cumprimento das condições cautelares impostas ao réu Fábio 

Domingos.VI – a) DEFIRO o pedido de juntada de documentos formulado 

pelo Ministério Público às fls. 638 e 675. Assim, intimem-se as defesas 

cientificando-as.b) Ciente da juntada de fls. 621/628 (histórico de ligações 

requerido pela defesa de Fernanda e Josane). Ante as informações 

contidas no histórico, manifeste-se a defesa se ainda tem interesse na 

realização da prova pericial requerida à fl. 334, sendo que em caso 

positivo deve justificar-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.c) 

Certifique a secretaria acerca da juntada de folhas de antecedentes 

criminais federal em nome da vítima, conforme deferido no item III.3 de fl. 

11v.d) Ciente da juntada de fls. 656/673. Cumpra-se a secretaria a 

determinação contida no item III.6 de fl. 496v, qual seja acondicionar tais 

documentos em pasta própria, após certificação nestes autos e 

oportunizar vistas somente as partes deste processo. Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público.e) Verifique a secretaria sobre o que se 

trata o oficio de fl. 674.f) Cumpra-se este processo com extrema cautela e 

urgência, eis que envolve réu PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78689 Nr: 478-56.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucélio Ramos da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Oliveira - OAB:MT-12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato foi realizado o interrogatório do réu, 

bem como, constata-se que não houve requerimento de diligência pelas 

partes. No mais, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA o retorno da missiva 

expedida à fl. 43 e, com o retorno, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo 

legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81443 Nr: 2167-78.2018.811.0033

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE 2° OFICIO DE NOTAS E 

REGISTRO CIVIL DE S.J.R.C, ADRIANO KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, sem mais delongas, hei por bem julgar IMPROCEDENTE de 

plano o presente procedimento, extinguindo-o, para determinar o 

arquivamento dos autos, com as anotações e baixas devidas, após o 

decurso do prazo recursal.Às providencias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 23 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000504-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MANUEL DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Ozebio de Tal (RÉU)

Edson de Tal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Eu, 

Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que no dia 

04/09/2018 – período matutino, em cumprimento ao mandado expedido pelo 

juízo competente, em que é POLO ATIVO VALMIRA ALVES FERREIRA E 

POLO PASSIVO JORGE MANUEL DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS, extraído 

dos autos Processo nº. 1000504-77.2018.8.11.0033 diligenciei a Rua 

Santa Catarina, nº 1037 e DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO de JORGE 

MANUEL DIAS DE OLIVEIRA uma vez fui informado por seu filho Francisco 

Alexandre de Oliveira que o mesmo encontra-se em Cuiabá fazendo 

tratamento de saúde e dificilmente retorna ao município. Diligenciei ao local 

em diversas outras ocasiões, inclusive fim de semana e não encontrei o 

requerido. Deste modo, faço a devolução do mandado para que sejam 

tomadas as medidas necessárias. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

São José do Rio Claro-MT, 25 de setembro de 2018 Osni Rubens Puga 

Lopes Oficial de Justiça - Mat. nº. 27129 SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58859 Nr: 654-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 83, intimo a parte 

autora para que no prazo legal impulsione o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74757 Nr: 3334-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABILA ADALCINA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 100/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20370 Nr: 227-30.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNED - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO, 

MARIA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA MARIA LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE CARVALHO 

FERREIRA - OAB:23712MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT, VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 120/121, bem como para que apresente 

comprovante de pagamento de guia para emissão de certidão com selo, 

para a devida expedição nos termos do art. 828 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25695 Nr: 2905-81.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELOMIR LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo elgal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 2141-22.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO ERNANE SAIA, ROSECLEIA COSTA SAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZON AMAZÔNIA AGROINDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2141-22.2014.811.0033

CÓDIGO: 56732

REQUERENTE: IRENE ERNANE SAIA E ROSECLEIA COSTA SAIA

REQUERIDO: BOM ZON AMAZONIA AGROINDUSTRIAL LTDA

DESPACHO

 Visto.

Intime-se a parte autora para que junte aos autos os documentos 

mencionados pelo Estado de Mato Grosso às f. 101/108, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, expeça-se ofício ao ente estatal com os documentos juntados e, 

informe o prazo de 10 (dez) dias, para resposta quanto à eventual 

interesse jurídico na área usucapienda.

Com a juntada da resposta do Estado de Mato Grosso, voltam conclusos 

para sentença.

São José do Rio Claro – MT, 08 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30693 Nr: 1448-43.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL E ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:3990 

MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Visto.

Embargos com efeitos modificativos apresentados pela parte requerida.

Intime-se a parte embargada/requerente para manifestação, em 5 (cinco) 

dias e, após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 729 de 989



- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente comprovação de 

pagamento das custas da carta precatória na comarca de Assis-SP, 

conforme solicitado às fls. 204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 64994 Nr: 1636-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER JOSÉ VILELA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO KADI - OAB:OAB/SP 

187.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA DIAS CESCO 

LOPES - OAB:OAB/SP 121853

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 99. 

Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA BATISTA SERGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

ciência da decisão proferida no dia 14/09/2018, bem como impugnar a 

contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000388-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSIO SOUZA LELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDELSIO SOUZA LELIS OAB - MT15692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO INCENHA (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

ciência da r. sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75811 Nr: 3717-45.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de JONES JOSÉ DA SILVA, qualificados nos 

autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 62/63, a 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o acordo de fls. 62/63, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento, 

determino a suspensão do presente processo até o seu integral 

cumprimento (19.08.2019) ou manifestação da parte autora.

3. Intimem-se e cumpra-se.,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65654 Nr: 2092-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN CLEBER BRANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B

 .3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da prisão preventiva e 

liberdade provisória formulado pelo réu às fls. 191/199.4. Cumpra a 

Secretaria, com urgência, as seguintes providências:a)Intime-se a 

causídica subscritora do pedido de fls. 191/199, via DJE, do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua 

representação nos autos, pois ausente mandato procuratório, e 

apresentar Resposta à Acusação.b)Ciência ao Ministério 

Público.c)Decorrido o prazo para oferecimento da defesa, com ou sem 

manifestação, certifique-se e venham imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 1585-49.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA COSTA, SIDNEIA DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando os termos da certidão de fl. 123-verso, informando o 

falecimento da executada Sidneia da Silva Souza, necessário se faz a 

regularização do polo passivo da ação, através da habilitação dos 

herdeiros da de cujus, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Dispõe o art. 313, inciso I, e § 1º, do CPC que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

 § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

2. Sendo assim, face o falecimento da executada Sidneia da Silva Souza, 

SUSPENDO o feito pelo período de 06 (seis) meses para que o exequente 

promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros (art. 313, § 2º, I do CPC).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) das partes acerca da 

presente decisão.

b. Decorrido o prazo de suspensão, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1414-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA EDINEIA BERTE ME, GLÁUCIA 

EDINÉIA BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 109 e, por consequência, determino a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o 

artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, dê-se ciência 

à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito.

3. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 1687-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TIMÓTEO DOS SANTOS, VIVIANE 

TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados na conta de 

depósitos judiciais (conforme Recibo de Bloqueios de Valores de fls. 

96/100 e Ofício de fl. 102).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados à conta 

bancária do exequente, indicada à fl. 116-verso.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 57-48.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, REJANA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631MT, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT

 Vistos em correição.

 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifeste-se acerca da Exceção de 

Pré-Executividade juntada às fls. 156/168.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69427 Nr: 748-57.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BORGES RODRIGUES MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos em correição.1. Considerando a recusa do perito nomeado, 

destituo-o da nomeação.2. Sendo assim, em substituição nomeio como 

perito o Dr. Luis Fernando Maciel Cardoso, Médico Ortopedista e 

Traumatologista, com endereço na Avenida Bosque da Saúde, nº 250, 

apto. 802, Edifício Solar Rivera, Bosque da Saúde, CEP 78050-070, na 

cidade de Cuiabá - MT, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização dos trabalhos.O perito deverá ser advertido 

quanto ao cumprimento do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a 

transcrever.”Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto 

disposto no item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 

232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo 

de 30 (trinta) dias, respondendo aos quesitos formulados pelas partes.3. 

Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se 

com cadastramento do profissional médico nomeado e a intime da 

nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o 

teor da presente decisão.c)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada.d)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, 

via DJE, para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos 

prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 1351-43.2011.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos em correição..6. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se tratar 

de processo afeto à META 2, as seguintes providências: 

a)Desentranhem-se as Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei 

Maria da Penha de fl. 28, deferidas em favor da requerente Vilma Hubner 

Tenfen, e também os documentos de fls. 27, 31 e 31-verso, mantendo 

cópia das peças nos autos, remetendo-as ao Cartório Distribuidor para 

que proceda sua distribuição em processo autônomo, a ser distribuído 

para a Primeira Vara desta Comarca, a teor da Lei de Organização 

Judiciária deste Estado de Mato Grosso e dos Provimentos do Conselho da 

Magistratura, vez que a Primeira Vara da Comarca de São José do Rio 

Claro ostenta competência privativa para julgamento dos processos 

relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher.b)Intimem-se, via 

DJe, a parte requerida FAUSTIN TENFEN, por meio de seu advogado 

constituído [procuração de fl. 121] e a advogada MARIANA MULARI 

NASSAR NOBRES, sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se, por meio 

de oficial de justiça, a advogada ora nomeada (YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO) sobre o teor da presente decisão.d)Aceita a nomeação, 

intimem-se as partes, através de seus advogados, por oficial de justiça 

(parte autora) e via DJE (parte requerida), para apresentação de razões 

finais escritas no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. e)Decorrido os 

prazos, certifiquem-se.f)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52655 Nr: 2020-28.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A.BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT
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 c) Em havendo bloqueio de veículos pelo Renajud, intime-se o devedor a 

apresentá-los à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 

(cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V e 

parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29173 Nr: 3052-73.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56283 Nr: 1795-71.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 3. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil, e 

artigo 456, § 1º, da CNGC.4. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se 

tratar de processo afeto à META 2 de julgamento do CNJ, as seguintes 

providências:a)Intime-se a parte Embargante, via DJe, por meio de seu 

advogado constituído à fl. 20, sobre o teor desta decisão.b)Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56282 Nr: 1794-86.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - 

OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 3. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil, e 

artigo 456, § 1º, da CNGC. Indefiro, igualmente, o pedido de parcelamento 

de custas formulado pela Embargante, por meio da petição de fls. 65/69, 

ante a preclusão temporal.4. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se 

tratar de processo afeto à META 2 de julgamento do CNJ, as seguintes 

providências:a)Intime-se a Embargante, via DJe, por meio de seu novel 

advogado constituído à fl. 66, sobre o teor desta decisão.b)Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 736-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o advogado subscritor da contestação apresentada às fls. 

45/67 para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promova a juntada da 

procuração, regularizando, assim, a representação processual da 

requerida.

b) Após, intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61324 Nr: 2379-07.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ANTONIO GRANDO, Daiane de Paula 

Grando, Joice Terezinha Ortolan Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 4. Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes para informar os 

dados bancários da executada Joice Terezinha Ortolan Grando, para fins 

de transferência dos valores bloqueados judicialmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 795-94.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANDREI SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de liminar, em 

que o Exequente solicitou a extinção do feito, considerando que não 

possui mais interesse na demanda, uma vez que atualizado o débito (fl. 

33).

2. Porque ausente citação, não resta alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo exequente 

(CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que não houve 

citação, tampouco manifestação processual da parte requerida.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, 

baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 2647-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT
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 Vistos em correição.

1. Considerando a necessidade de readequação da pauta e agenda, em 

virtude de audiencia ter sido anteriormente designada em data de feriado 

municipal, DESIGNO o dia 9 (nove) de abril de 2019, às 16h00min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) 

(se houver) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e 

na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1702-79.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 Vistos em correição.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 553/556, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Isabel Calazans Duarte e como executado: Reical 

Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

b) Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se a Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo a credora 

não ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá esta apresentar, 

no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se 

o valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-95.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIRAN VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000755-95.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Auxílio Doença Requerente: José Claudiran Vieira dos Santos Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS DECISÃO – CONCESSÃO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – [10332] Vistos em correição. 1. Trata-se de 

Ação Previdenciária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSÉ 

CLAUDIRAN VIEIRA DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Alega o Requerente, em síntese, ser segurado 

da Previdência Social, e, por encontrar-se incapacitado para o labor, em 

virtude de estar acometido por glaucoma em ambos os olhos (CID 10 – H 

40), inclusive, atualmente, cego de uma das vistas, postulou junto ao 

órgão previdenciário o benefício do auxílio doença, que mesmo com os 

laudos médicos que demonstravam a incapacidade, foi cessado pela 

autarquia. Por tal razão, requereu a concessão de tutela de urgência para 

implantação do benefício do auxílio-doença, e, ao final da ação, a 

condenação do requerido na manutenção do benefício e/ou convertendo-o 

em aposentadoria por invalidez. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. Preliminarmente, defiro em favor da parte requerente o benefício 

processual da Justiça Gratuita, ante do teor dos documentos que instruem 

a inicial. Passo doravante a analisar o pleito antecipatório. A tutela de 

urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código 

de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, os 

requisitos para a concessão/restabelecimento dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) 

comprovação da qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; e c) 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente 

e total (aposentadoria por invalidez) No caso dos autos, analisando os 

documentos apresentados pelo Requerente, entendo que as provas 

documentais trazidas aos autos com a inicial são suficientes para a 

concessão da tutela de urgência pretendida pela parte autora. Destarte, 

os documentos apresentados demonstram a condição do(a) autor(a) 

como segurado(a) da Previdência Social e da carência. A incapacidade 

laborativa, por sua vez, resta configurada, ao menos de forma superficial 

(já que unilateral) pelo(s) laudo(s) médico(s) identificado(s) pelo(s) Id. 

16550338 (pág. 2/3), pois demonstram a incapacidade da parte de 

retornar às suas atividades laborais, porquanto, portador de glaucoma em 

ambos os olhos, encontrando-se, inclusive, cego de um dos olhos, 

encontra-se impossibilidade de retornar ao cargo de motorista que 

anteriormente ocupava. Tais documentos, como se sabe, deverão ser 

complementados por prova mais robusta no momento oportuno, sob o 

princípio do contraditório. Todavia, eles são suficientes a preencher o 

requisito em análise. Por seu turno, o perigo de dano é inerente à própria 

natureza do benefício pretendido, que se presta a suprir as necessidades 

do indivíduo que, por motivos de saúde, não pode trabalhar para garantir 

seu sustento e de seus familiares, devendo, pois, receber o benefício 

enquanto a incapacidade permanecer, caso temporária. 3. Ante o exposto, 

convencido, pelo início de prova produzido, do preenchimento dos 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida, para determinar que o INSS implante/reimplante o benefício de 

auxílio-doença em favor do Requerente, no valor correspondente a 91 % 

de seu salário de benefício, ressalvado o disposto no art. 33 da Lei 

8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias. Atendendo ao disposto no art. 1.288 

da CNGC, especifico novamente as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício. I - Nome do segurado: JOSÉ CLAUDIRAN VIEIRA 

DOS SANTOS II- Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA III – NIT: IV - 

Numero do benefício: 6239478850 V - Renda mensal atual: 91% do 

salário-de-benefício do Requerente (caso não inferior ao mínimo nacional) 

VI - Data de início do benefício: 21-11-2018. VII - renda mensal inicial: 91% 

do salário-de-benefício da autora Encaminhe-se também os documentos 

indicados no art. 387 da CNGC, verbis: “Na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou 

CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por 

morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o 
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autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de 

nascimento).” 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: 

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do Requerente sobre o teor desta 

decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

os seguintes documentos: (i) cópias da carteira de identidade e do CPF do 

autor, (ii) comprovante de endereço do autor, (iii) cópia do número de 

identificação social (NIT ou PIS/PASEP), e (iv) procuração ad judicia. b) 

Cite-se eletronicamente o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a 

contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344), bem como para comparecer na audiência; c) 

Apresentada a contestação, intime-se o patrono da requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou 

requerer o que entender de direito. d) Após, conclusos. São José do Rio 

Claro, 21 de novembro de 2018. (documento assinado eletronicamente) 

Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-23.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS DE SOUZA MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEMENTE MALYSZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE THOME PREDIGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000721-23.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Desapropriação 

por Utilidade Pública Requerente: Inxú Geradora e Comercializadora de 

Energia Elétrica S/A Requerido: José Thome Prediger e Outros DECISÃO – 

NÃO-CONCESSÃO – LIMINAR – [10792] Vistos em correição. 1. Trata-se 

de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada em 5-11-2018 por Inxú Geradora e Comercializadora de 

Energia Elétrica S/A em desfavor de José Thome Prediger e sua esposa 

Vera Lúcia Marcusso Prediger, Clemente Malysz e Ozias de Sousa Melo, 

todos devidamente qualificados na inicial. A Requerente assim sumariou a 

questão fática: “1. A Autora se apresenta como empresa voltada à 

geração de energia elétrica mediante a Pequena Central Hidrelétrica PCH – 

Inxú (“PCH Inxú”), já em operação regularmente autorizada pelo Poder 

Concedente e pelas autoridades ambientais competentes (Doc. 02, 03 e 

04). A instalação desse empreendimento demandou intervenções sobre 

propriedades privadas que, por restarem afetadas ao interesse público, 

precisam ser desapropriadas. 2. No exercício da sua competência legal, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica expediu a Resolução Autorizativa nº 

4.738, datada de 24 de junho de 2014 (Doc. 05). Esta Resolução 

Autorizativa declarou a Utilidade Pública, para fins de desapropriação em 

favor da Autora, de uma área que abrange propriedades particulares 

distribuídas nos municípios de Campo Novo dos Parecis e de Nova 

Maringá, estado de Mato Grosso. 3. Os imóveis e as áreas afetadas 

restam discriminados no anexo à Resolução Autorizativa nº 4.738. Para 

esta lide, interessam os imóveis da propriedade dos Réus que se situam 

sob a jurisdição do foro desse Juízo e que estão registrados sob as 

seguintes matrículas (Doc. 08): - Matrícula nº 9522 – Cartório de Registro 

de Imóveis de São José do Rio Claro, situado no município de Nova 

Maringá – MT, da propriedade de José Thome Prediger e de Vera Lúcia 

Marcusso Prediger. - Matrícula nº 9520 – Cartório de Registro de Imóveis 

de São José do Rio Claro, situado no município de Nova Maringá – MT , da 

propriedade de José Thome Prediger e de Vera Lúcia Marcusso Prediger. - 

Matrícula nº 9215 – Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio 

Claro, situado no município de Nova Maringá – MT , da propriedade de 

Clemente Malysz. - Matrícula nº 8284– Cartório de Registro de Imóveis de 

São José do Rio Claro, situado no município de Nova Maringá – MT, da 

propriedade de Ozias de Sousa Melo. 4. Os imóveis acima especificados 

se encontram parcialmente afetados pela instalação e operação da PCH 

Inxú. A delimitação da área afetada em cada imóvel pode ser observada 

pelas plantas e pelos memoriais descritivos ora juntados (Doc. 08). 5. Por 

outro lado, a perda de propriedade sobre as áreas afetadas resulta em 

óbvio direito indenizatório em favor dos proprietários (ora Réus), estando 

os valores calculados em laudos individuais (Doc. 07) que – considerando 

extensão, localização, topografia, vegetação, clima, solo, recursos 

naturais disponíveis, usos e/ou capacidade de uso, benfeitorias, 

conjuntura de negócios e dados comparativos – calculam, conforme 

normas técnicas pertinentes, o valor indenizatório devido por cada área 

afetada. 6. Com base nos laudos, nas plantas e nos memoriais descritivos, 

mostra-se possível especificar, para cada imóvel, a dimensão e as 

coordenadas da área afetada, além do valor indenizatório calculado como 

devido: (…) 7. As áreas acima discriminadas estão afeitas à atividade 

desempenhada pela PCH Inxú, sendo áreas afetadas por águas 

represadas ou mesmo por estruturas diretamente vinculadas àquela usina 

de energia elétrica. Por isto, a Autora tentou firmar extrajudicialmente 

acordo em prol das desapropriações, mas não obteve êxito nas tentativas 

de solução amigável em relação aos réus acima. 8. De qualquer forma, o 

interesse público na geração de energia, a declaração de utilidade pública 

em prol da desapropriação e a suficiência da indenização devida por cada 

área afetada levarão à procedência da presente demanda, com 

concretização das desapropriações, como se observará nos tópicos a 

seguir.” [Id. 16304406 – Págs. 2/4]. Ao final, a Demandante formulou os 

seguintes pedidos: “27. Por todo o exposto, a Autora requer e pede a 

esse Juízo: (i) a concessão, inaudita altera pars, da imissão provisória na 

posse das áreas expropriadas, mediante depósito em juízo dos valores 

ora ofertados por cada área, com subsequente expedição de mandados 

de imissão na posse e de ofícios para averbação das posses nas 

matrículas existentes perante o Cartório de Registro de Imóveis de São 

José do Rio Claro; (ii) a intimação quanto aos termos da liminar e a 

concomitante citação dos Réus, nos endereços indicados nas duas 

primeiras páginas desta petição inicial, para querendo, aceitarem o preço 

ofertado pela empresa expropriante, com posterior homologação do 

acordo nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 3.365/41, ou para 

contestem a presente ação, sob pena de revelia; (iii) a citação, por edital, 

dos ocupantes a qualquer título, de terceiros interessados, de lindeiros ou 

não, para, sob pena de revelia, contestarem a presente ação; (iv) ao final, 

a procedência da ação de desapropriação com expedição, em favor da 

Autora, de mandados translativos de domínio de forma a se viabilizar o 

regular registro, perante os cartórios de registros de imóveis competentes, 

da propriedade sobre as áreas desapropriadas em nome Autora, sem 

custas ou emolumentos, conforme legislação de regência; (v) o 

reconhecimento de que as indenizações calculadas como devidas pela 

expropriação, conforme laudos anexos, apresentam-se como suficientes 

e aptas a ressarcir a perda patrimonial imposta aos réus, devendo os 

valores porventura pendentes serem liberados em favor destes; e (vi) a 

condenação dos réus contestantes ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais.” [Id. 16304406 – Págs. 9/10]. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 94.996,22 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e 

vinte e dois centavos). Com a petição inicial [16304406], vieram os 

documentos anexados em Id. nºs 16304428, 16304431, 16304436, 

16304438, 16304591, 16304593, 16304626, 16304628, 16304629, 

16304630, 16304632, 16304634, 16304638, 16304639, 16304640. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Infere-se do comando inserto 

no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que a 

imissão provisória do expropriante na posse do bem expropriado 

pressupõe (i) declaração de urgência pelo Poder Público, (ii) depósito 

prévio do valor da indenização, e (iii) requerimento judicial do expropriante 

dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após a declaração de 

urgência. Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo 

infraconstitucional: “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar 

quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo 

Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1º A 

imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, 

mediante o depósito: a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 

(vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto 

predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, 

estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço 

oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do 

impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido 

atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a 
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atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de 

avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que 

houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou 

desvalorização posterior do imóvel. § 2º A alegação de urgência, que não 

poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão 

provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3º 

Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a 

imissão provisória. § 4 A imissão provisória na posse será registrada no 

registro de imóveis competente.” Pois bem. O transcurso do prazo legal 

para requerimento judicial da imissão provisória afasta o sucesso do 

provimento liminar vindicado pelo expropriante. Com efeito, compulsando a 

documentação encartada juntamente com a petição inicial, constata-se 

que a declaração de urgência da desapropriação pelo expropriante 

operou-se no próprio decreto expropriatório – Resolução Autorizativa nº 

4.738/2014 [Id. 16304593 – Págs. 2/3] –, o qual foi editado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 24 (vinte e quatro) de junho de 

2014 e publicado em 9 (nove) de julho de 2014 no Diário Oficial e 

republicado, com retificações, em 13 (treze) de junho de 2017 no Diário 

Oficial. Por sua vez, a propositura da ação de desapropriação em que 

restou veiculado o pedido de imissão provisória na posse ocorreu em 5 

(cinco) de novembro de 2018, vale dizer, quando transcorridos exatos (e 

longos!) 1.580 (um mil, quinhentos e oitenta) dias da primeira publicação e 

510 (quinhentos e dez) dias da republicação, da declaração de urgência. 

Ressalte-se, por outro lado, que o Superintendente de Fiscalização dos 

Serviços de Geração da ANEEL autorizou o início da operação comercial, 

pela Requerente, “(…) a partir do dia 30 de junho de 2016, quando a 

energia produzida pelas unidades geradoras deverá estar disponível ao 

sistema.” [Id. 16304438 – Pág. 2], tendo a Requerente ingressado com 

esta demanda veiculando a imissão provisória na posse apenas, repita-se, 

em 5 (cinco) de novembro de 2018, isto é, quando transcorridos longos 

858 (oitocentos e cinquenta e oito) dias. Inexiste, portanto, urgência a 

legitimar a imissão provisória do expropriante sobre o bem expropriado. 3. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 15, § § 2º e 3º, do Decreto-Lei 

nº 3.365/1941, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Atentando para o 

disposto no artigo 334 do CPC, tem-se que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais e não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

razão pela qual REMETAM-SE os autos ao conciliador credenciado deste 

juízo, com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou 

de mediação. Designada a audiência de conciliação, INTIME-SE, via DJe, o 

patrono da parte autora para, juntamente, com a Requerente 

comparecerem na audiência e CITE(M)-SE o(a/s) Requerido(a/s) para que 

compareça(m) na audiência designada, acompanhados de seu 

procurador. CONSTE do mandado de citação/intimação, a expressa 

advertência de que em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da audiência de 

conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, oferecer contestação por petição, neste caso, 

consignando-se no mandado que a defesa deverá limitar-se às matérias 

constantes do artigo 20, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. ADVIRTAM-SE as 

partes de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Publique-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 21 de 

novembro de 2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000675-34.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO BARRETO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000675-34.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Wender Lemes da Silva Requerido: Enzo Barreto de Oliveira 

Vistos em correição. 1. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da 

Requerente para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

taxas e custas correspondentes à distribuição, porque o sistema PJe 

acusa a não arrecadação da Guia nº 62743.132.10.2018-0, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 2. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. São José do Rio 

Claro, 21 de novembro de 2018. (documento assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000750-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA & CRUZ LTDA - ME (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000750-73.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Embargos à 

Execução Embargantes: Costa & Cruz Ltda-ME e Osmar Pereira da Cruz 

Embargado: Banco do Brasil S/A Vistos em correição. 1. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por COSTA & CRUZ LTDA-ME e OSMAR 

PEREIRA DA CRUZ à Ação de Execução de Título Extrajudicial movida 

contra si pelo BANCO DO BRASIL S/A (processo nº 

1000572-27.2018.8.11.0033, em trâmite nesta unidade judiciária). Na 

petição inicial, os Embargantes pugnam pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontram em condições de 

arcar com o ônus da presente demanda sem que comprometa o sustento 

próprio e de sua família, especialmente porque aduz “(…) que a empresa 

está passando por diversas dificuldades financeiras, não possuindo 

recursos financeiros suficientes para arcar com custas e despesas 

relacionadas ao processo judicial, sem que prejudique, para tanto, a sua 

própria atividade.” [Id. 16487502 – Pág. 1]. Pois bem. A inteligência da nova 

norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (CPC/2015, 

art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado 

a evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão da gratuidade. Isso porque um dos Embargantes 

é uma pessoa jurídica de direito privado, hipótese em que inexiste 

presunção de insuficiência de recursos, cabendo à parte, ao requerer o 

benefício, já fazer prova de sua situação, máxime quando e, como na 

espécie, não trouxe aos autos documentação comprobatórias hábeis a 

comprovar suas alegações, e o montante envolvido do débito em 

discussão ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: (a) INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) dos Embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, juntar documentação probatória que comprove a incapacidade 

financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às 

taxas e custas judiciárias, nomeadamente, quanto à Embargante COSTA & 

CRUZ LTDA-ME. (b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, 21 de novembro de 2018. 

(documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-90.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENEIS NASCIMENTO DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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AUTOS: 8010094-90.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JENEIS NASCIMENTO 

DE LEMOS REQUERIDO: VIVO S/A DESPACHO Vistos, Cientifiquem-se as 

partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PEREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 8010096-60.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ALZIRA PEREIRA 

VICENTE REQUERIDO: VIVO S/A DESPACHO Vistos, Cientifiquem-se as 

partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BENEILDA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONEL QUINTELLA JUCA OAB - AL2997 (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 8010274-43.2016.8.11.0033 REQUERENTE: BENEILDA TEIXEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS – 

CEA DESPACHO Visto, Antes de analisar o pedido do Id. 15806339, 

certifique-se quanto a intimação do executado acerca da penhora 

efetivada (Id. 14504354). Caso não tenha sido intimado, proceda a 

intimação do executado nos termos do art.841 do CPC. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias manifestar-se sobre o 

depósito efetuado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que transcorreu prazo sem comprovação nos autos do 

pagamento voluntário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-33.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO COELHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000106-33.2018.8.11.0033 AUTOR: LUIZ MAURO COELHO 

FERNANDES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A DESPACHO Visto, Analisando os autos, 

verifica-se que a empresa ré postulou para que seja realizado diligência 

de constatação, bem como que seja oficiado à empresa Vivo para que 

informe a titularidade da linha telefônica ( 66) 99955-6688. Não obstante 

os argumentos expostos, entendo ser desnecessário a informação da 

titularidade da linha telefônica informada pela ré, isso porque ainda que 

tais números estejam de alguma forma relacionado com o autor, tal fato, 

por si só, não comprova a existência do negócio jurídico firmando entre as 

partes, que culminou com a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, defiro o pedido de constatação formulado pela ré. 

Com efeito, expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça comparecer no endereço do autor, indicado na inicial, para 

averiguar a instalação de equipamento referente ao contrato CLARO TV 

021/07787019-6, consistente em antena ou cabeamento da empresa Ré. 

Após, intimem-se as partes para que se manifeste no prazo legal. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-14.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE RALLA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN RAME DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010360-14.2016.811.0033 REQUERENTE: ROSELAINE 

RALLA - ME REQUERIDO: SUELLEN RAME DOS SANTOS DESPACHO 

Vistos, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, intime-se a 

parte autora para que efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de novembro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-22.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010256-22.2016.8.11.0033 REQUERENTE: SEVERINO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A - OI DECISÃO 

Visto, Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulada por Severino 

Ferreira da Silva, em face de Brasil Telecom – OI. Ocorre que a empresa 

ré encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite nos autos nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ. Acerca do tema, estabelece o enunciado 51 do FONAJE: 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 
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possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria”. Desta feita, tendo em vista que foi proferida a sentença, com 

trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor 

do credor, a fim de que habilite seu crédito pela via própria. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 7 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-10.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010671-10.2013.8.11.0033 REQUERENTE: IDERLIPES 

PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A - OI 

DECISÃO Visto, Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulada por 

Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior, em face de Brasil Telecom – OI. Ocorre 

que a empresa ré encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite nos 

autos nº. 0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ. Acerca do tema, estabelece o enunciado 51 do 

FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria”. Desta feita, tendo em vista que foi proferida a sentença, com 

trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor 

do credor, a fim de que habilite seu crédito pela via própria. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 7 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ANDRADE AMARAL LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se em cinco dias sobre os 

documentos juntados aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-96.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR APARECIDO RODRIGUES PINTO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da r. certidão do 

Sr. Oficial de Justiça em cinco dias.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15581 Nr: 964-82.2008.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca das correspoondencias devolvidas as fls. 120 verso (Motivo 

1: Mudou-se. Motivo 2: Fechado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 78-34.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono da parte autora a se manifestar 

no prazo legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47586 Nr: 1470-48.2014.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MIRANDA DE FREITAS, ADALTO DE 

FREITAS, ANA PAULA NASCIMENTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 109, a qual resultou em 

diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62769 Nr: 2673-40.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUETI UTUMI, MIEKO UTUMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON CARVALHO FERREIRA - 

OAB:12268/AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA 

- OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista a decisão proferida nos autos nº 1000.211-59.2018.811.0049 - 

PJE, impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados, a comparecerem na audiência de cooperação designada para 

o dia 28/11/2018, às 13:00 horas(horário oficial de Mato Grosso), na sala 

de audiências desta Comarca de Vila Rica/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67092 Nr: 2235-77.2018.811.0049
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 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA, IRENE TEREZINHA 

CORCHELI GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO MASSON, SHIGUETI UTUMI, MIEKO 

UTUMI, AVENOR PIMENTEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA 

- OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT, ROBSON CARVALHO FERREIRA - 

OAB:12268/AM

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista a decisão proferida nos autos nº 1000.211-59.2018.811.0049 - 

PJE, impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados, a comparecerem na audiência de cooperação designada para 

o dia 28/11/2018, às 13:00 horas(horário oficial de Mato Grosso), na sala 

de audiências desta Comarca de Vila Rica/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64789 Nr: 782-47.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA REZENDE VILELA 

- OAB:158631/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente (fls. 145) pelo 

sentenciado às fls. 138/139, com fundamento no artigo 593 do Código de 

Processo Penal, vez que presentes todos os requisitos de admissibilidade.

As razões recursais encontram-se às fls. 140/144.

Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo legal, 

nos termos do artigo 600, caput do Código de Processo Penal.

Com a apresentação das contrarrazões, encaminhem os autos ao E.TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43316 Nr: 567-47.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO DA COSTA SAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Altamiro da Costa Saude com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 30/08/2016 - (fl. 82), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 404-91.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ARAÚJO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, a se manifestar no prazo 

legal acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 50/52, os quais 

versam sobre o cumprimento de decisão judicial, bem como a 

apresentação de cálculos de concessão de aposentardoria rural por 

idade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14383 Nr: 1959-32.2007.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUETI UTUMI, MIEKO UTUMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA, IRENE 

TEREZINHA CORCHELI GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA - 

OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN SCHNAID 

- OAB:29491/PR, MAURICIO FELDMANN DE SCHNAID - OAB:4293/PR, 

RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista a decisão proferida nos autos nº 1000.211-59.2018.811.0049 - 

PJE, impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados, a comparecerem na audiência de cooperação designada para 

o dia 28/11/2018, às 13:00 horas(horário oficial de Mato Grosso), na sala 

de audiências desta Comarca de Vila Rica/MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54150 Nr: 1109-60.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M. DE CARVALHO ME, CHARLES MAMEDE 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C.M. DE CARVALHO ME, CNPJ: 

03576610000126. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de C.M. DE 

CARVALHO ME e CHARLES MAMEDE DE CARVALHO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de natureza fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11707/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/05/2015

 - Valor Total: R$ 217.150,50 - Valor Atualizado: R$ 217.150,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, tendo em vista o 

contéudo da certidão de fl. 16, defiro o pedido de fl. 17, estando os 

executados em local ignorado por este juízo. Determino a expedição do 

competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 (trinta) dias para a 

citação da executada.Transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

nomeio, desde já, curador especial para patrocinar a defesa dos 
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executados citada por edital, o advogado Dr. Célio Oliveira de Souza 

Júnior, OAB/MT 12.797-B.Intime-se o curador especial para manifestação 

em 15 (quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do processo.Após, intime-se a parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Vila Rica/MT, 25 de outubro 

de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 12 de novembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 1003-30.2018.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOM GOMES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELIO OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR, para devolução dos autos nº 1003-30.2018.811.0049, 

Protocolo 65167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65168 Nr: 1004-15.2018.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NASCIMENTO DE SOUSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELIO OLIVEIRA DE 

SOUZA JUNIOR, para devolução dos autos nº 1004-15.2018.811.0049, 

Protocolo 65168, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-83.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT0008583S (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que 

não é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide. 

Assim, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do mesmo Codex. Custas e despesas processuais por 

conta da autora. Sem condenação em honorários ante a inexistência de 

litigiosidade. Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se 

com as devidas anotações de estilo. P. R. I. C. Vila Rica/MT, 31 de outubro 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000385-68.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT0008583S (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que 

não é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide. 

Assim, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do mesmo Codex. Custas e despesas processuais por 

conta da autora. Sem condenação em honorários ante a inexistência de 

litigiosidade. Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se 

com as devidas anotações de estilo. P. R. I. C. Vila Rica/MT, 31 de outubro 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em vista que 

já trasncorreu o prazo solicitado em audiência, nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimação da parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias apresentar novo endereço daa parte requerida, 

sob pena de extinção do feito. VILA RICA, 20 de novembro de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em vista que 

já trasncorreu o prazo solicitado em audiência, nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimação da parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias apresentar novo endereço daa parte requerida, 

sob pena de extinção do feito. VILA RICA, 20 de novembro de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 
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AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 042/2018/DF.

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - Juiz de Direito Diretor do 

Fórum da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o teor da Portaria 037/2018/DF datada de 13 de setembro 

de 2018, que designou o período de 17 de setembro a 16 de outubro de 

2018 para realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Foro Judicial;

CONSIDERANDO que não foi designada correição no Foro Administrativo e 

Cartório Distribuidor e Contador;

 CONSIDERANDO que o período designado não foi suficiente para 

realização da Correição em todos os feitos Judiciais;

RESOLVE:

I – P R O R R O G A R pelo prazo de trinta (30) dias a CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA no Foro Judicial, Administrativo e Cartório Distribuidor e 

Contador para o período de 14 de novembro de 2018 a 13 de dezembro de 

2018.

II – A pauta das audiências designadas para o período da correição serão 

realizadas normalmente, sem nenhum prejuízo.

III - D E S I G N A R o servidor GERSON NUNES DOS SANTOS – Gestor 

Judiciário, para acompanhar e secretariar os trabalhos correcionais.

IV – C O N V I D A R e comunicar o representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados e pessoas do povo 

para acompanhar a correição, podendo apresentar reclamações e / ou 

sugestões por escrito.

VI – Afixe-se cópia da presente em lugar de costume e de acesso ao 

público.

VII – Encaminhe-se cópia da presente a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça.Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Alto Garças, 14 de novembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO- Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, AMANDA 

CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392, Bruno Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, 

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ 

FILHO - OAB:27171, CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline 

Cristine Faria Rabito - OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431/B - MT, 

FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, Fábio de Oliveira 

Pereira - OAB:13884, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - 

OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - 

OAB:8.141-B, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair 

Pereira Martins - OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15280, Marcio Vinícius Costa Pereira - 

OAB:22.195-A/MT, Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena 

Grossi dos Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo 

Bueno Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, RENATO 

LUIZ FRANCO DE CAMPOS - OAB:209784 OAB/SP, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR, Sandra Khafif Dyana - OAB:131646, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho 

Lopes - OAB:131.298/RJ, William Carmona Maya - OAB:257198

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Sobre o pedido do Recuperando à ref. 208 dos autos, manifeste-se o 

administrador judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Após, no 

mesmo prazo encaminhem-se os autos ao MPE. Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13902 Nr: 1062-41.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que decline os 

dados bancários, para emissão dos Alvarás eletrônicos, visando o 

levantamento dos valores depostiados em conta judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35029 Nr: 976-31.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenir Aparecido Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573

 Nos termos da CNGC, conforme determinado à fl.43, tendo em vista a 

juntada do cálculo da contadora judicial(fls.44/55), IMPULSIONO o feito a 

parte autora para intimá-la do referido cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58247 Nr: 1805-70.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:OAB/GO 31743A, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar e citação expedido.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 855-32.2016.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Considerando a petição de ref. 160, manifeste-se o requerido no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 1317-18.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55480 Nr: 893-73.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Transportes Autônomos de Alto Garças, 

Jose Carlos de Almeida, Roland Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando dos Santos Vacaro, Neri Kitaiski, Adão 

Oliveira da Silva, Josilco Luis Moura, JOSÉ AILTON RODRIGUES, JUNIOR 

PADILHA DO AMARAL, Fabiano Rosa de Almeida, CLEIDSON PAULO 

KITAISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 55480

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se o autor para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, 

trazendo os comprovantes de recolhimento das custas e taxas judiciarias, 

sob pena de extinção.

Às providencias. Cumpra-se

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57633 Nr: 1579-65.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 57633DECISÃO/NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR.Vistos em 

correição.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido de Liminar, 

proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, em face 

de GUIDO SCHMIDT.Restando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, recebo inicial e, in continenti, passo a apreciar o pleito 

liminar.Conforme disposto na lei de regência, entre outros requisitos, ao 

deferimento da medida liminar, é necessária a comprovação do negócio 

jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou inadimplemento 

do devedor.Verifico que a relação contratual entre as partes restou 

evidenciada, conforme ref. 02, haja vista que fora juntado ao presente o 

contrato realizado entre as partes (contrato de Alienação Fiduciária), 

constituindo assim o “fumus boni iuris” necessário à concessão do pleito 

“inaudita altera pars”.Por sua vez, o requisito da mora não restou 

demonstrado, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar tal 

requisito, pois apesar de comprovar que enviou a notificação extrajudicial 

por carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos, tal 

notificação não foi entregue a parte requerida em decorrência de mudança 

de endereço, conforme se observa à ref. 02 dos autos.Observe-se que 

não há exigência legal de que a notificação seja entregue diretamente ao 

requerido, bastando que ela seja recebida no endereço informado no 

contrato firmado entre as partes. Todavia, no presente caso, a notificação 

sequer foi entregue no endereço informado no contrato.Assim, não 

restando caracterizada a mora, o indeferimento do pleito liminar é medida a 

ser imposta. Este é o entendimento jurisprudencial: Pelo exposto, INDEFIRO 

o pedido liminar.Assim, ante a ausência de comprovação da mora, 

intime-se a parte autora para que emenda a inicial comprovando que 

constituiu a parte requerida em mora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Após, conclusos._____________________________________ 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 1840-64.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VWS, MNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE FERRAZ DOS 

SANTOS - OAB:42657/PR, EMERSON FERRAZ DOS SANTOS - 

OAB:46.605/PR

 Cód.49527

DESPACHO.

 Vistos em correição.

Intime-se o Executado para que se manifeste sobre petição da Exequente 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos com urgência.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37022 Nr: 2237-31.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuita de Araújo e Silva Caitano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de liquidação de sentença promovida entre as partes acima 

nominadas.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.
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O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo 

ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro 

Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: 

(66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou 

acórdão.

Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciaria gratuita o 

ônus de arcar com os honorários periciais caberá ao Estado, nos termos 

da jurisprudência pátria.

 Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

ARTS. 3º, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS 

PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR 

REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO 

QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO 

MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - 

Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de 

custear o encargo financeiro da prova pericial. (AI 8457/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016

 E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — HONORÁRIOS DO PERITO — JUSTIÇA 

GRATUITA — DEVER DO ESTADO. Compete ao Estado de Mato Grosso 

pagar honorários do perito, quando o obrigado é beneficiário da 

assistência judiciária. Recurso provido. (AI 87890/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se o perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA acerca da 

nomeação.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira do 

autor, se ele já era servidor na época. Em caso negativo, o Município 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente 

aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva 

data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 

11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 448/1998 (Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº813/2010 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças/MT)/ Lei 

Municipal nº 493/2000 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal)/Lei Municipal nº874/2011 

(Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Alto Garças/MT) , houve incorporação/reposição de eventual 

perda salarial no que tange a conversão da URV apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Apresentado o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr. Gestor a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53847 Nr: 320-35.2018.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir da Silva, VALDENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Claudinei 

Singolano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, acolho o parecer ministerial 

e ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada 

nestes autos.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo 

de dez (10) dias, prestem as informações que julguem necessárias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I).Ciência à procuradoria municipal, órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada.Caso haja juntada de 

novos documentos, intime-se o Impetrante para que, em igual prazo, 

manifeste-se nos autos. Cumpridos os itens supra, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão.Intimem-se as partes desta decisão, inclusive o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 141-09.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

inteiro teor da decisão/despacho(Ref.73)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37022 Nr: 2237-31.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuita de Araújo e Silva Caitano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 
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OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

inteiro teor da decisão/despacho(Ref.63)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 927-53.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

inteiro teor da decisão/despacho(Ref.64)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57647 Nr: 1592-64.2018.811.0035

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1592-64.2018.811.0035-ID-57647

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

RÉU(S): Vadilson Araújo,

 INTIMANDO: Vadilson Araújo, Cpf: 96675136534 Filiação: Vivaldo Araújo e 

Maria da Conceição Santos Araújo, brasileiro(a), convivente, mecânico 

industrial, Endereço: Rua Dr. Fernando Corrêia da Costa, N. 259, Bairro: 

Centro, Cidade: Alto Garças-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vadilson Araújo, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da decisão que 

deferiu as medidas protetivas em favor de CLEMILDA DE JESUS SILVA 

LIMA, Cpf: 13640286898 Filiação: Rosalvo Ferreira da Silva e Benísia 

Margarida de Jesus, data de nascimento: 09/07/1973, brasileiro(a), natural 

de Jacobina-BA, convivente, do lar, Endereço: Rua Dr. Fernando Corrêia 

da Costa, 269, Bairro: Centro, Cidade: Alto Garças-MT, para que ciente 

cumpra conforme determinado.

MEDIDAS DEFERIDAS: Suspensão da posse/ restrição do porte de armas 

A Vadilson Araújo.

Que Vadilson Araújo mantenha-se afastado do lar, domicílio ou local de

convivência da vítima.

A proibição de aproximar-se da Vítima e seus familiares, a uma distância 

de no mínimo 100 metros.

A proibição de frequentar o seguinte local: Rua Dr. Fernando Correa da 

Costa, n° 269, Centro Alto Garças - MT, à fim de preservar a integridade 

físicas

e psicológica da Vítima.

QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR 

QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, autos recebidos em plantão judiciário, em 08 

de setembro de

2018 às l6hlOmin trata-se de pedido formulado pela D. Autoridade Policial 

de AIto Garças/MT, a requerimento da vítima Clemilda de Jesus Silva Lima, 

alegando que é vítima de lesões corporais e ameaça, em tese, proferida 

pelo seu companheiro Vadilson Araújo, com fundamento na Lei Federal n° 

11.340/06. Consta no presente informativo, em síntese que, a Vítima e o 

Indiciado possuem um relacionamento amoroso de 01 (um) ano e 08 (oito) 

mesês e que há 01 (um) mês, o relacionamento tornou-se conturbado por 

causa da “bebedeira” do Indicado. Sendo que, data de hoje (08/09/2018), 

o Indiciado após ter ingerido bebida alcoólica e sem motivo algum, agrediu 

a vitima com socos e pontapés; havendo outro ocorrendo que o Indiciado 

já pegou uma faca e colocou no pescoço da vitima dizendo que iria 

mata-Ia: Assim, por temer pela sua segurança, requer as medidas 

protetivas de urgência. Não houve a oitiva do Indiciado, pelos motivos 

descritos nos autos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO Analisando 

os autos, de proêmio, verifico que o pedido manejado encontra-se em 

sintonia com o artigo 12 da lei de regência, por isso o recebo e determino o 

seu processamento. Trata-se de pleito realizado pela Vítima em face do 

Indiciado, em razão de suposta lesão corporal e ameaça. Em face disso, 

requer em detrimento deste as providências elencadas. Analisando o 

conjunto probatório já acostado aos autos, consistentes no boletim de 

ocorrência, termos de declarações da Vítima e exame de corpo de delito, 

constato que o pedido, por ora, merece guarida, umas vez que, em tese, a 

Vítima/Requerente sofreu Lesão corporal e ameaça proferida por seu 

companheiro Sendo assim, constata-se que a situação fática se põe como 

sendo de violência doméstica e familiar se amoldando aos dispositivos da 

Lei federal 11.340/2006. Diante disso, demonstrando à Vítima/Requerente 

a ocorrência da violência doméstica, bem como, os elementos fáticos e 

jurídicos que embasam o seu pleito, tem ela o direito às medidas protetivas 

descritas no Capitulo II, da lei de regência.Ante o exposto, com arrimo 

nestes fundamentos e nos artigos 19 e 22 da citada lei, e em consonância 

com as declarações da Ofendida, DETERMINO a VADILSON ARAÚJO: a) 

suspensão da posse/ restrição do porte de armas; b) que mantenha-se 

afastado do lar, domicílio ou local de,/

convivência da vítima C) a proibição de aproximar-se da Vítima e seus 

familiares, a uma distância de no mínimo loo metros; d) a proibição de 

frequentar o seguinte local: Rua Dr. Fernando Correa da Costa, n.° 269, 

Centro Alto Garças - MT, à fim de preservar a integridade físicas

e psicológica da Vítima; e, por fim E) QUE NÃO TENHA CONTATO COM A 

OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO 

Lévando-se em conta a falta de elementos comprobatórios, deixo de 

analisar, por ora, os demais pleitos, devendo ser pleiteados por via própria 

através de Advogado, se o caso. DEVERA ser advertido ao Indiciado, que 

em caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas acima, 

ser-lhe-á DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no artigo 313, 

III, do CPPc/c o artigo 20, da Lei n.° 11.340/06; bem como em caso de 

flagrante (artigo 24-A da Lei 11.340/06).Esta decisão deve ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça em conjunto corn a D. Autoridade Policial. Saliento 

ainda, que devem ser observadas pela D. Autoridade Policial as 

providências mencionadas no artigo 11 da Lei n.° 11.340/06, se de 

extrema necessidade. Expeça-se o mandado de intimação para a Vítima 

e.o Indiciado. Por fim, importante registrar que, a D. Autoridade Policial não 

conseguiu interrogar o Indiciado, justificando-a. Assim, na busca da 

melhor proteção e satisfação dos requisitos contidos na Lei n.° 11.340106, 

DETERMINO ao Senhor Oficial de Justiça que proceda a intimação do 

mesmo no(s) endereço(s) contidos nos autos; sendo que, caso não o 

encontre, deverá ser certificado sua tentativa, bem como notificar e 

entregar uma via do mandado e desta decisão a D. Autoridade Policial, que 

deverá cientificar o Indiciado quando de seu comparecimento no decurso 

do procedimento instaurado em seu desfavor. Transitada em julgado a 

presente decisão e transcorrido o prazo de 06(seis) meses, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.Ciência ao MPE e DPE. Às providências, 

expedindo-se o necessário.De Alto Araguaia/MT para Alto Garças/MT, 08 

d setembro de 2018, às l6h55min.Ivan Lucio Amarante Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento do intimando e de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , 

digitei.

Alto Garças - MT, 17 de novembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36064 Nr: 1616-34.2014.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO BRAS, Josefa Pires Brás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ribeiro de Carvalho, Dioney Soraia 
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Barbosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 DESPACHO

Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49072 Nr: 1573-92.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSÉLIA MADALENA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIA MADALENA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por 

DEUSÉLIA MADALENA MARTINS.II– DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE 

Nomeio como inventariante dos bens deixados por ABÍLIA MADALENA 

MARTINS, a requerente DEUSÉLIA MADALENA MARTINS, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.III – DISPOSIÇÕES FINAIS 1 – Citem-se e os interessados 

não representados pelo mesmo patrono, se for o caso, bem como as 

Fazendas Municipal, Estadual e Federal (CPC, art. 626), estas para que se 

manifestem sobre os valores do bem e podendo, se dele discordar, juntar 

prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (CPC, art. 629) ou atribuir valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), 

manifestando-se expressamente. Em relação à Fazenda Pública Estadual 

determino que esta carreie aos autos a certidão negativa de débitos em 

nome do de cujus, expedida pela PGE/MT, haja vista que a Comarca de 

Alto Garças/MT não é próxima da capital o que gera custo para a emissão 

desta. A não apresentação desta certidão acarretará como aceita a 

certidão expedida pela SEFAZ através de portal eletrônico. 2 – Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, intime-se a inventariante para prestar as últimas 

declarações e plano de partilha.Quanto ao valor do bem, destaco que, 

inicialmente cabe a inventariante informa-lo, de modo que, se a Fazenda 

Pública concordar com o valor já apresentado, o cálculo do imposto terá 

este como parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do 

valor apresentado e apresentado outro, concordando com o valor a 

inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em 

não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 - 

Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 – 

Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 529-04.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE EVARISTO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA EVARISTO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 54452DESPACHO.Vistos etc.Trata-se de ação de inventário 

dos bens deixados por ANTÔNIA EVARISTO FRAGA. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA A postulante requer os benefícios da gratuidade jurisdicional. 

No que tange a justiça gratuita para análise do direito, é imprescindível que 

a parte autora comprove a sua hipossuficiência. Esclareço, primeiramente, 

que a Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV – Negritei).A Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 

estabelece normas para a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados, assim considerados, nos termos do art. 2º, parágrafo 

único, “todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família”. Veja, registro apenas para argumentar, 

que a Resolução n. 85, de 11 de fevereiro de 2014, da Defensoria Pública 

da União, fixa parâmetros objetivos (art. 1º) e procedimentos para a 

presunção e comprovação da necessidade das pessoas naturais e 

jurídicas. Assim, em respeito ao comando constitucional, DETERMINO que 

a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove que seus recursos 

são insuficientes para pagar às custas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, apresentando a 

última Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física ou cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, OU recolha regularmente as 

custas judiciais.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57745 Nr: 1612-55.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANA LOPES DOS SANTOS, Jair Lopes dos 

Santos, Nilvana Barbosa dos Santos, MARIA BARBOSA DOS SANTOS 

BRANDÃO, JOÃO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, RONALDO BARBOSA 

DOS SANTOS, VERA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS, MARCIA ALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por JOÃO BARBOSA 

DOS SANTOS I – DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTENomeio como 

inventariante dos bens deixados por JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, o 

requerente Sr. JAIR LOPES DOS SANTOS, que prestará compromisso em 

05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.II – 

DISPOSIÇÕES FINAIS Após cumprido o ítem I:1 – Citem-se e os 

interessados não representados pelo mesmo patrono, se for o caso, bem 

como as Fazendas Municipal, Estadual e Federal (CPC, art. 626), estas 

para que se manifestem sobre os valores do bem e podendo, se dele 

discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (CPC, art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634), manifestando-se expressamente. Em relação à Fazenda Pública 

Estadual determino que esta carreie aos autos a certidão negativa de 

débitos em nome do de cujus, expedida pela PGE/MT, haja vista que a 

Comarca de Alto Garças/MT não é próxima da capital o que gera custo 

para a emissão desta. A não apresentação desta certidão acarretará 

como aceita a certidão expedida pela SEFAZ através de portal eletrônico. 

2 – Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a inventariante para prestar as 

últimas declarações e plano de partilha.Quanto ao valor do bem, destaco 

que, inicialmente cabe a inventariante informa-lo, de modo que, se a 

Fazenda Pública concordar com o valor já apresentado, o cálculo do 

imposto terá este como parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública 

discorde do valor apresentado e apresentado outro, concordando com o 

valor a inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. 

Em não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 

- Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 

– Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45987 Nr: 71-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Machado Dranca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória, ajuizada por BANCO DO BRASIIL S..A em 

desfavor de MARIA ROSA MACHADO DRANCA, ambos qualificados nos 

autos.

 A parte ré foi pessoalmente citada, mas não efetuou o pagamento ou 

apresentou embargos, conforme certidão de ref.21.

 Decido.

Não tendo a parte requerida oferecido embargos, com espeque no artigo 

701, § 2º do Código de Processo Civil, converto o mandado monitório em 

mandado executivo, prosseguindo o feito nos termos dos artigos 523 e 

seguintes do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios da 

parte adversa, que arbitro em 5% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com amparo nos critérios do artigo 85, §2º do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.102 C, § 

1° DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70024510463, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 22/10/2008)

 Preclusa esta decisão, Intime-se o exequente para que traga os valores 

atualizados. Após, com a juntada do calculo, intime-se o executado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o 

valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor 

do que dispõe o art. 523 do CPC.

Procedam-se às alterações necessárias no registro e capa dos autos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 1175-82.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S DA SILVA COMERCIO DE CELULARES ME, 

ELISANGELA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento dos mandados de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 1175-82.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S DA SILVA COMERCIO DE CELULARES ME, 

ELISANGELA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 44133

DECISÃO.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em face de E S DA SILVA 

COMERCIO DE CELULARES ME– CNPJ: 16.466.523/00 01-68 e 

ELISANGELA SANTANA DA SILVA– CPF: 772.649.161-20 todos 

qualificados nos autos.

 Citem-se e intimem-se os devedores para, no prazo de 3 (três) dias, 

pagarem ou nomearem bens à penhora, sob pena de serem penhorados, 

tantos bens quantos bastem para satisfação integral do crédito 

exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de 

bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

VALE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

DOS EXECUTADOS.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 717-94.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Crisóstomo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

inteiro teor da decisão/despacho(Ref.5)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 971-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Pereira Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do réu para intimá-lo 

da expedição de CP para comarca de Itiquira/MT para oitiva da testemunha 

IVAN KLEY FERREIRA LEITE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56620 Nr: 1206-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandete Correia Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGOS JOSÉ DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56620.Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por 

DOMINGOS JOSÉ DIAS FILHOI– DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE 

Nomeio como inventariante dos bens deixados por DOMINGOS JOSÉ DIAS 

FILHO, a requerente VANDETE CORREIA DIAS, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.III – 

DISPOSIÇÕES FINAIS 1 – Citem-se e os interessados não representados 

pelo mesmo patrono, se for o caso, bem como as Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal (CPC, art. 626), estas para que se manifestem sobre os 

valores do bem e podendo, se dele discordar, juntar prova de cadastro, 
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em 20 (vinte) dias (CPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), manifestando-se 

expressamente. Em relação à Fazenda Pública Estadual determino que 

esta carreie aos autos a certidão negativa de débitos em nome do de 

cujus, expedida pela PGE/MT, haja vista que a Comarca de Alto Garças/MT 

não é próxima da capital o que gera custo para a emissão desta. A não 

apresentação desta certidão acarretará como aceita a certidão expedida 

pela SEFAZ através de portal eletrônico. 2 – Havendo concordância, 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, intime-se a inventariante para prestar as últimas declarações e 

plano de partilha.Quanto ao valor do bem, destaco que, inicialmente cabe a 

inventariante informa-lo, de modo que, se a Fazenda Pública concordar 

com o valor já apresentado, o cálculo do imposto terá este como 

parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do valor 

apresentado e apresentado outro, concordando com o valor a 

inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em 

não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 - 

Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 – 

Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53863 Nr: 324-72.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Industria Quimica e 

Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Marlene da Silva Trentini, 

Wilmar Trentini, Angela Aparecida Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento das diligências do oficial de justiça visando o 

cumprimento dos mandados de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58553 Nr: 1905-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S.A em face de ROLAND TRENTINI todos 

qualificados nos autos.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

VALE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

DO EXECUTADO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58553 Nr: 1905-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-78.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

IZELMAN JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELISIO RIBEIRO FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 16:30 horas. Alto Garças, 21 de novembro de 

2018. JHOSEFF FRANÇA DE MORAIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-87.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARATO A JATO PROMOCOES LTDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Determinou-se a intimação do requerente para que 

este informasse o endereço do requerido sob pena de extinção do 

processo, no entanto, consoante se vislumbra na certidão de ID 6973166, 

a parte autora mesmo após regular intimação, se manteve inerte. Assim, 

considerando que a parte autora não cumpriu com seu mister de fornecer 

corretamente o endereço atualizado da parte requerida junto a este Juízo, 

patente é a falta de interesse processual, e a extinção do presente é 

medida que se impõe. Ante o exposto, não tendo a parte autora 

diligenciado no sentido de garantir o regular andamento do processo, resta 

demonstrada a falta de interesse no prosseguimento do feito, e 

considerando a falta de interesse processual superveniente capitula a 

ausência de uma das condições da ação, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base com base, art. 485, 

IV do Código de Processo Civil. SEM custas e honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-93.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO ALVES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Primeiramente, anote-se o necessário quanto à 

conversão do procedimento em cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte executada, pessoalmente, para efetuar o pagamento da obrigação 

imposta na sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa no 

percentual de 10%, conforme o art. 523 do NCPC ou oferecer bens à 

penhora suficientes a garantia da dívida. Não sendo efetuado o 

pagamento, após a lavratura de Termo ou do Auto de Penhora, designe-se 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Expeça-se o mandado de execução. 

Intime-se. Cumpra-se. ____________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-02.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

para intimar a parte promovente REGINALDO PEREIRA DE SOUZA, por 

intermédio do advogado, a fim de comparecer na Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 17:00 horas, na sede do 

Juizado Especial no endereço abaixo declinado. Alto Garças, 21 de 

novembro de 2018. JHOSEFF FRANÇA DE MORAIS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14963 Nr: 513-93.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - OAB:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS

 DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 432)

O Doutor Fábio Alves Cardoso, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Alto Taquari - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, designada nos autos abaixo indicado, com início previsto para as 

13h (horário de MT), é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

30/11/2018

 Autos n.º 513-93.2006.811.0092 - Código 14963, em que o Ministério 

Público move em desfavor de Walter Gomes Dias,

 Vítima: André Henrique da Silva.

Eu, Gleide de Oliveira Moura, que o digitei.

Alto Taquari - MT, 09 de novembro de 2018.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 871-43.2015.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chapfrios Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISLAINE MATIAS DIAS - 

OAB:23037/MS, SHAILA STREPPEL JABBAR - OAB:14574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à REDESIGNAÇÃO de ref. 32, 

serve a presente para fins de intimação da parte autora, para 

comparecimento na audiência de conciliação redesignada para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 12h30 (horário MT), na sala de Audiências de 

Conciliação e Mediação do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 36226 Nr: 111-60.2016.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.P Pneus e Acessórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinomar Batista Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE VERA MIRANDA 

SALVEGO - OAB:19082-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 49/51, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 18619 Nr: 475-76.2009.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DALL´AGO, ELAINE ROSA 

ALVES DALL´AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 36835 Nr: 330-73.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERLI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, serve a presente para fins de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para comparecer a audiência de conciliação 

designada nos autos para o dia 10/12/2018, às 16h (Horário de Mato 

Grosso), no Edifício do Fórum da Comarca de Alto Taquari/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33393 Nr: 1078-76.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, serve a presente para fins de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para comparecer a audiência de conciliação 

designada nos autos para o dia 11/12/2018, às 13h30min (Horário de Mato 

Grosso), no Edifício do Fórum da Comarca de Alto Taquari/MT.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 2059-27.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wilson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas judiciais , despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

na forma do artigo 485, § 8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade da judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Após o 

transito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 12 de novembro de 2018.Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 566-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, Clara Kuniko 

Kobayashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair José dos Santos, Rosângela de 

Medeiros Colodel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Castro de Melo - 

OAB:14.529, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449, Murilo Castro 

Melo - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 566-78.2018.811.0084

 Código: 55129

Vistos.

 Trata- se ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com 

reintegração de posse com tutela antecipada, cumulada com reparação de 

danos materiais, morais e lucro cessante proposta por AUGUSTO 

AGENOR COLOMBO JUNIOR e CLARA KUNIKO KABAYASHI em face de 

ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS e ROSANGELA DE MEDEIROS COLODEL DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos.

 É o relato do necessário.

 Decido.

 Trata- se ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com 

reintegração de posse com tutela antecipada, cumulada com reparação de 

danos materiais, morais e lucro cessante proposta por AUGUSTO 

AGENOR COLOMBO JUNIOR e CLARA KUNIKO KABAYASHI em face de 

ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS e ROSANGELA DE MEDEIROS COLODEL DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que as partes efetuaram composição 

visando colocar fim ao litígio de forma consensual.

Pois bem. A causa versa sobre direitos disponíveis, os quais admitem 

transação. Além disso, constata-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes demandantes e 

de seus patronos. Em virtude disso, a homologação da avença é medida 

que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, nos 

moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes, e determino 

a SUSPENSÃO do processo até o cumprimento integral da avença.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se as partes para que, no prazo 

de cinco dias, informem nos autos se houve o cumprimento integralmente 

do acordo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 14 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24562 Nr: 597-23.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA REGINA 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 597-23.2010.811.0038, Protocolo 

24562, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66984 Nr: 484-59.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca Ferreira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$ 54.450,10 

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos) e 

homologar o débito total de R$ 31.957,68 (trinta e um mil, novecentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 31.257,73 

(trinta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três 

centavos) para a parte autora e R$ 699,95 (seiscentos e noventa e nove 

reais e noventa e cinco centavos) em relação aos honorários 
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sucumbenciais, com data base 2/2016.Condeno a parte embargada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21823 Nr: 602-79.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Martins Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, para o fim de HOMOLOGAR o débito total de 

R$ 4.240,11 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e onze centavos) em 

relação aos honorários sucumbenciais, conforme cálculo da parte 

exequente – fls. 164/166 -, com data base 7/2016, Deixo de condenar a 

parte impugnante no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss.Certificado o trânsito em julgado, 

não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, 

art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. - certifique e, após, seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104397 Nr: 3414-79.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Rosa Deambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AUGUSTO DA 

SILVA - OAB:RO/ 3392

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, em que diante ausência justificada do Ministério Público, 

conforme ofício n. 568/2018/MPE/MT/PJA.

Ante o exposto, REDESIGNO para o dia 26 de novembro de 2018 

(segunda-feira), às 14h, e, consequentemente, DETERMINO que 

intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, em sendo 

necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 

128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c 

NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000261-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: NATALINO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por NATALINO FERREIRA DOS SANTOS, por em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, em que requer o fornecimento 

de cirurgia médica. É o necessário. Decido. A parte autora afirma que 

encontra-se em situação de risco, após ter sofrido infarto e encaminhado 

às pressas ao Hospital São Luiz de Cáceres-MT, permanecendo internado 

no SUS daquela unidade, com diagnóstico de síndrome coronária e 

insuficiência cardíaca congestiva e problemas nas artérias do coração, 

sendo solicitado em caráter de urgência a realização de CATETERISMO 

CARDIÁCO, para avaliação de necessidade de CIRURGIA CARDIÁCA para 

correção da síndrome coronária e insuficiência cardíaca congestiva, a 

peça inicial veio acompanhada pedido médico que demonstram o suso 

narrado. A liminar foi deferida – id. 15435092 – determinando que a 

requerida forneça ao autor transporte adequado, bem como vaga na rede 

publicada capital de Cuiabá-MT, para realização de cateterismo cardíaco e 

eventualmente cirurgia cardíaca de revascularização coronária, sob pena 

de bloqueio de valores. O autor foi encaminhado para Cuiabá/MT, no dia 

20/09/2018, onde realizou o Exame de Cateterismo Cardíaco, contudo, não 

recebeu a emissão do Laudo e o resultado do exame, necessário para 

saber se realmente o paciente, que se encontra em estado grave, 

necessita se submeter à cirurgia cardíaca de revascularização 

corononária ou outro procedimento cardíaco necessário, solicitando 

IMEDIATA entrega do Laudo e Resultado do Exame de Cateterismo em que 

o Autor já foi submetido segundo informações de seu filho, sob pena de 

multa diária – id. 15645271. A parte adversa Estado de Mato Grosso, 

alegou preliminar de ausência de interesse de agir, sob alegação de que o 

poder judiciário não compete realizar a macrojustiça, sendo de 

competência dos poderes Legislativo e Executivo. O direito à saúde 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. A 

não atuação do Estado para com o direito à saúde, importar-se-á numa 

eventual ação judicial e/ou administrativa quando o Estado não 

desempenhar o seu dever de promover e garantir a saúde. É verdade que, 

primordialmente, a eleição e condução das políticas públicas voltadas à 

concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do 

Executivo, pela própria natureza das atribuições cometidas a tais poderes 

e para se assegurar a liberdade de ação necessária à adequação do 

projeto constitucional à realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que 

a inércia desses poderes não pode ficar à margem do controle judicial. 

Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está 

vinculado de forma imediata à realização dos direitos fundamentais e 

diante da omissão do legislador ou do administrador não pode restar 

inerte. Cabendo ao mesmo assumir a função de concretização dos direitos 

fundamentais do caso em tela e conferir a máxima efetividade possível 

aos direitos fundamentais e recusar a aplicação de preceitos que os 

violem. Arremata a referida jurista (2005, p. 164): A atuação do Poder 

Judiciário, no campo das tutelas relativas a direitos sociais, representa um 
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importante instrumento de garantia de efetividade aos direitos 

fundamentais sociais, incumbindo ao juiz a missão de partícipe ativo e 

consolidador do processo político-social de positivação de direitos. 

Portanto, indefiro a liminar suscitada. Passo a analisar o mérito. No plano 

infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 explicita esse dever. Anuncia 

que o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”. Não é por outra razão que a Suprema Corte 

decidiu: “(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional...” (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 

271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello). Assim, não 

prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a reserva do possível 

não é capaz de obstar a exigência de direito constitucional à vida. Não se 

desconhece a grave situação financeira dos entes federativos, 

entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o primeiro, 

cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a própria 

existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: “Obrigação de 

fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos para pessoa 

hipossuficiente – Competência concorrente da União, Estados e Municípios 

para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de fornecer remédios, 

equipamentos e tratamentos à população, de forma regular c constante, 

nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices 

orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. Princípio da reserva 

do possível inoponível em relação ao direito à vida - Artigos 1º da 

Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual - 

Ação procedente - Recursos não providos.” (APELAÇÃO CÍVEL COM 

REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de DIADEMA – Relator: Aléssio 

Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado no sítio www.tj.sp.gov.br). A 

Constituição Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e 

eleva a saúde a condição de direito fundamental do homem, portanto, 

direito inquestionável. Sendo assim, em análise aos documentos anexados 

aos autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. No 

caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer o exames médicos realizados e 

procedimento cirúrgico acaso necessário, de modo a garantir à paciente a 

sobrevida e uma melhor qualidade desta. O autor informou ao autos que o 

Requerido cumpriu apenas com a realização do procedimento de 

cateterismo cardíaco, enviando o autor a Cuiabá e após retornando ao 

Hospital São Luiz de Cáceres, e mesmo após laudo demonstrando lesão 

corrigível através de cirurgia cardíaca, o requerido teve alta, retornando 

para sua residência. Afirma que foi fornecido Laudo de Guia de SUS, na 

data de 24/10/2018, atestando a necessidade de ser submetido a 

procedimento cirúrgico de angioplastia coronária, com stent, de forma 

urgente. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, com base 

no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em id. 15435092. DETERMINAR que a 

reclamada, forneça o procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA, COM STENT, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade 

de realização nessa, particular. - DETERMINO ainda que a requerida 

forneça transporte de ida e volta para a cidade de Cuiabá-MT ou local 

outro em que o procedimento ocorrerá, para realização do procedimento 

cirúrgico, juntamente com um acompanhante indicado pelo autor. O 

descumprimento do determinado ensejará bloqueio de ativos/sequestro de 

valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento 

do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de 

pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com 

a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-18.2018.8.11.0038 REQUERENTE: AMANDA CAROLINE 

SOARES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMANDA CAROLINE 
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SOARES em face de AZUL LINHAS AÉREAS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Reclama a parte autora, em síntese, que adquiriu 

passagem aérea junto a requerida, trecho de Cuiabá/MT – Macapá/AP com 

o escopo de realizar prova de concurso público no dia 11/03/2018. 

Contudo, afirma que ao realizar conexão na cidade de Belém/PA e 

aguardar para embarcar no voo AD5357 tomou conhecimento de que seu 

voo estava suspenso em razão da falha mecânica na aeronave. Alega 

ainda que a requerida não ofereceu estadia para esperar o próximo voo, 

tendo que aguardar até às 04h10min do dia 10/03/2018 para embarcar no 

voo, totalizando atraso de mais de 5h30min, e que somente foi oferecido 

um voucher no importe de R$ 20,00 (vinte reais). Em defesa, a requerida 

afirma que o atraso do voo ocorreu por conta da necessidade de 

realização de manutenção de segurança na aeronave. Conclui, então, que 

o transtorno é proveniente de motivo de força maior, excludente de 

responsabilidade. Acrescenta que não pode ser penalizada pela sua 

estrita observância à incolumidade e segurança dos passageiros. Aduz 

que, ante o atraso, prestou total assistência a autora, bem como cumpriu 

as suas obrigações legais. Sustenta a inexistência de nexo causal entre 

sua conduta e os supostos danos. Suscita a inexistência de danos 

materiais e morais. Nesse quadro, não resta outra solução a não ser a 

procedência da ação. Após satisfatória instauração do contraditório, 

restou incontroverso o atraso do voo por mais de 5 horas. A ré, por seu 

turno, argumentou que o atraso do voo decorreu da necessidade de 

manutenção programada na aeronave por questões de segurança. A 

controvérsia reside, pois, na responsabilidade civil da ré em razão do 

atraso do voo. Cumpre consignar que a relação delineada nos autos está 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes bem 

se ajustam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos 

artigos 2º e 3º, do diploma consumerista. A disposição legal há que ser 

aplicada, caso a caso, de forma coerente com o espírito e o sistema 

introduzidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que visa, em 

atenção a comando constitucional expresso (artigo 5º, XXXII e 170, V, da 

CRFB), regular as relações de consumo (artigo 2º, da Lei nº 8.078/90). A 

respeito, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

prescreve a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, “inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Assim, 

considera-se que a inversão do ônus da prova é regra no presente caso, 

sobretudo pela empresa, que figura no polo passivo, se colocar em 

evidente posição de supremacia técnica e informacional em relação aos 

consumidores. Nessa linha e considerando, ainda, a regra prevista no 

artigo 373, II, do CPC, caberia à ré demonstrar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito dos autores, de modo que ficasse comprovada a 

alegada hipótese de caso fortuito ou de força maior. No caso dos autos, a 

ré trouxe aos autos o relatório de ocorrência técnica (id. 15015938), 

comprovando a necessidade de manutenção da aeronave. Contudo, tal 

documento não evidencia se tal manutenção era programada ou não. E, 

ainda que não programada, não configura elemento que autorize a 

aplicação das excludentes de responsabilidade previstas na legislação. 

Consoante a dicção normativa do caput do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, tem-se que a responsabilidade civil dos prestadores de 

serviço se dá na modalidade objetiva, ou seja, independentemente da 

existência de culpa. No mesmo sentido, no que tange especificamente ao 

contrato de transporte de pessoas, o artigo 734 do Código Civil é 

expresso ao determinar que “o transportador responde pelos danos 

causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de 

força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade.". Destarte, a responsabilidade da ré, objetiva, só seria 

afastada na hipótese de comprovação da existência de motivos de força 

maior ou caso fortuito. Todavia, a manutenção não programada de 

aeronaves não caracteriza qualquer hipótese de caso fortuito ou força 

maior, conforme quer fazer crer a ré. Realmente, a necessidade de 

manutenção das aeronaves, ainda que na iminência da decolagem, é um 

risco totalmente inerente à atividade comercial desempenhada pela ré e 

demais empresas aéreas. Ora, se aufere lucros provenientes da 

exploração de determinada atividade, a empresa também deve responder 

pelos riscos provenientes daquela. Logo, a tal situação amolda-se à 

hipótese de fortuito interno, o qual não desconstitui o nexo de causalidade 

e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil da ré. Neste 

sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS 

TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso 

fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da 

atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo 

possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, 

consequentemente, o dever de indenizar. 2. É inviável, por força do óbice 

previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em 

sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado 

seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos 

fundamentos." (STJ. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.310.356 - 

RJ 2010/0091553 Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 13/04/11). 

Oportuno colacionar, também, entendimento do E. Tribunal de Justiça de 

São Paulo: “Com efeito, cumpre-se ressalvar que de fato houve 

responsabilidade objetiva da apelante decorrente do atraso do voou, isso 

porque o "pequeno problema na parte elétrica do avião" ou ainda a 

“complexa lógica do transporte aéreo” não podem ser erigidos à categoria 

de caso fortuito ou força maior, uma vez que falhas e necessidades de 

manutenção nas aeronaves constituem fatos previsíveis e a apelante 

deveria estar preparada para responder a eles sem causar prejuízo aos 

consumidores.” (Apel. nº 1075378-14.2015.8.26.0100; 38ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Flávio Cunha da Silva; j. em 09/11/16). “Falhas 

mecânicas de equipamento não podem ser consideradas fato imprevisível, 

tanto que, por motivo de segurança de voo devem ser rigorosos os 

cuidados com sua manutenção, especialmente das aeronaves. É típico 

caso de fortuito 'interno', que, em regra, não atenua a responsabilidade do 

transportador.” (Apel. nº 1019601-34.2015.8.26.0071; 12ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Jacob Valente; j. em 20/09/2016). Não trouxe a ré 

aos autos qualquer outra prova da regularidade da manutenção da aludida 

aeronave e da prévia vistoria desta, o que poderia evidenciar a ocorrência 

do evento de força maior. Não há notícia nos autos da quebra de qualquer 

equipamento desta aeronave de forma abrupta e inesperada e, portanto, 

imprevisível. Assim, conclui-se que o atraso de voo decorrente da 

necessidade de manutenção da aeronave configura hipótese de fortuito 

interno, sendo impossível reconhecer a excludente de responsabilidade 

consistente na ocorrência de força maior. Em consequência, reconhecida 

a responsabilidade civil da ré, decorrente do atraso do voo, necessário 

analisar a caracterização de danos morais. Com efeito, o dano decorrente 

do atraso de voo é in re ipsa, ou seja, tem resultado presumido, 

mostrando-se desnecessária qualquer prova específica do abalo moral. 

Tal entendimento encontra-se, inclusive, assentado na jurisprudência 

deste E. Tribunal: TJSP, apelação Nº 1041475-56.2013, 15ª Câmara de 

Direito Privado, rela. desa. Denise Andréa Martins Retamero, j. 01/03/2016; 

TJSP, apelação Nº 1000385-03.2015, 18ª Câmara de Direito Privado, rel. 

des. Helio Faria, j. 09/03/2016; TJSP, apelação Nº 0023436-58.2012, 12ª 

Câmara de Direito Privado, rel. des. Cerqueira Leite, j. 09/03/2016. A 

respeito do tema, oportuno destacar as lições de Sérgio Cavalieri Filho: “o 

dano moral in re ipsa deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de 

tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano 

moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, 

que decorre das regras da experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 9ª edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90) 

Entretanto, na forma do art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, a 

ré deveria ter assegurado ao autor alimentação adequada, acomodação 

em local adequado, traslado e serviço de hospedagem Entendo que a 

soma de duas circunstâncias, quais sejam, a quebra de legítima 

expectativa de o consumidor ser bem atendido pela companhia aérea e o 

desgaste físico e emocional acarretado pela longa espera sem ter 

recebido a assistência adequada, são suficientes a ensejar dano moral. 

Quanto ao valor da indenização pelo dano moral, pondero que a 

indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína e nem tanto que 

leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. A indenização por dano moral, 

outrossim, compreende um aspecto punitivo/pedagógico e outro 

compensatório. No caso, o compensatório servirá para mitigar os 

transtornos enfrentados pela autora, proporcionando-lhes uma 

contrapartida. No aspecto punitivo/pedagógico, de outro lado, caberá fixar 

pena de desestímulo, forte o suficiente para evitar a reiteração do ato. A 

autora afirma que se dirigia a cidade de Macapá-AP para realizar a prova 

de concurso público, que ocorreria na data de 11/03/2018, contudo 
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permaneceu a madrugada do dia 10/03/2018 no aeroporto, sem 

assistência da requerida, sendo-lhe fornecido apenas um voucher no 

valor de R$ 20,00 (vinte reais), perdendo horas de sono e passando por 

momentos de estresse e angustia. Desse modo, à luz da conjuntura fática 

supramencionada, deve ser levada em conta a existência do dano moral, 

mas não tão gravoso quanto querem fazer crer os autores, razão pela 

qual se fixa a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro danomil reais), 

por entender que tal quantia é suficiente para coibir a reiteração da 

conduta pelo agende e ressarcir o prejuízo moral suportado pela autora. 

Nesse sentido: "Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso 

em voo doméstico que gerou diversas consequências negativas à autora. 

Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia 

aérea e determinou o pagamento de indenização por danos morais. 

Apelação da requerida. Atraso do voo devido a problemas climáticos não 

comprovados suficientemente. Excludente de Responsabilidade. Força 

maior. Não configuração. Ausência, por outro lado, de comprovação de 

quaisquer dos fatos alegados pela autora, como agravadores do dano. 

Dano moral reconhecido, porém em grau menos gravoso. Sentença 

reformada. Recurso provido." (Relator(a): Marcos Gozzo; Comarca: 

Araraquara; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2016; Data de registro: 04/05/2016). Inegável que o 

atraso de um voo causa danos morais ao consumidor. Paga-se um preço 

maior pela viagem de avião por duas razões: (a) maior rapidez no 

transporte e (b) maior conforto na viagem. O atraso, como é notório, 

acaba com a vantagem da viagem aérea. Há, portanto, dano moral 

experimentado, o qual foi causado por conduta direta da requerida, na 

qualidade de fornecedora de serviço (artigo 14 do CDC). Ante o exposto, 

por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR a autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-18.2018.8.11.0038 REQUERENTE: AMANDA CAROLINE 

SOARES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMANDA CAROLINE 

SOARES em face de AZUL LINHAS AÉREAS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Reclama a parte autora, em síntese, que adquiriu 

passagem aérea junto a requerida, trecho de Cuiabá/MT – Macapá/AP com 

o escopo de realizar prova de concurso público no dia 11/03/2018. 

Contudo, afirma que ao realizar conexão na cidade de Belém/PA e 

aguardar para embarcar no voo AD5357 tomou conhecimento de que seu 

voo estava suspenso em razão da falha mecânica na aeronave. Alega 

ainda que a requerida não ofereceu estadia para esperar o próximo voo, 

tendo que aguardar até às 04h10min do dia 10/03/2018 para embarcar no 

voo, totalizando atraso de mais de 5h30min, e que somente foi oferecido 

um voucher no importe de R$ 20,00 (vinte reais). Em defesa, a requerida 

afirma que o atraso do voo ocorreu por conta da necessidade de 

realização de manutenção de segurança na aeronave. Conclui, então, que 

o transtorno é proveniente de motivo de força maior, excludente de 

responsabilidade. Acrescenta que não pode ser penalizada pela sua 

estrita observância à incolumidade e segurança dos passageiros. Aduz 

que, ante o atraso, prestou total assistência a autora, bem como cumpriu 

as suas obrigações legais. Sustenta a inexistência de nexo causal entre 

sua conduta e os supostos danos. Suscita a inexistência de danos 

materiais e morais. Nesse quadro, não resta outra solução a não ser a 

procedência da ação. Após satisfatória instauração do contraditório, 

restou incontroverso o atraso do voo por mais de 5 horas. A ré, por seu 

turno, argumentou que o atraso do voo decorreu da necessidade de 

manutenção programada na aeronave por questões de segurança. A 

controvérsia reside, pois, na responsabilidade civil da ré em razão do 

atraso do voo. Cumpre consignar que a relação delineada nos autos está 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes bem 

se ajustam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos 

artigos 2º e 3º, do diploma consumerista. A disposição legal há que ser 

aplicada, caso a caso, de forma coerente com o espírito e o sistema 

introduzidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que visa, em 

atenção a comando constitucional expresso (artigo 5º, XXXII e 170, V, da 

CRFB), regular as relações de consumo (artigo 2º, da Lei nº 8.078/90). A 

respeito, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

prescreve a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, “inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Assim, 

considera-se que a inversão do ônus da prova é regra no presente caso, 

sobretudo pela empresa, que figura no polo passivo, se colocar em 

evidente posição de supremacia técnica e informacional em relação aos 

consumidores. Nessa linha e considerando, ainda, a regra prevista no 

artigo 373, II, do CPC, caberia à ré demonstrar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito dos autores, de modo que ficasse comprovada a 

alegada hipótese de caso fortuito ou de força maior. No caso dos autos, a 

ré trouxe aos autos o relatório de ocorrência técnica (id. 15015938), 

comprovando a necessidade de manutenção da aeronave. Contudo, tal 

documento não evidencia se tal manutenção era programada ou não. E, 

ainda que não programada, não configura elemento que autorize a 

aplicação das excludentes de responsabilidade previstas na legislação. 

Consoante a dicção normativa do caput do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, tem-se que a responsabilidade civil dos prestadores de 

serviço se dá na modalidade objetiva, ou seja, independentemente da 

existência de culpa. No mesmo sentido, no que tange especificamente ao 
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contrato de transporte de pessoas, o artigo 734 do Código Civil é 

expresso ao determinar que “o transportador responde pelos danos 

causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de 

força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade.". Destarte, a responsabilidade da ré, objetiva, só seria 

afastada na hipótese de comprovação da existência de motivos de força 

maior ou caso fortuito. Todavia, a manutenção não programada de 

aeronaves não caracteriza qualquer hipótese de caso fortuito ou força 

maior, conforme quer fazer crer a ré. Realmente, a necessidade de 

manutenção das aeronaves, ainda que na iminência da decolagem, é um 

risco totalmente inerente à atividade comercial desempenhada pela ré e 

demais empresas aéreas. Ora, se aufere lucros provenientes da 

exploração de determinada atividade, a empresa também deve responder 

pelos riscos provenientes daquela. Logo, a tal situação amolda-se à 

hipótese de fortuito interno, o qual não desconstitui o nexo de causalidade 

e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil da ré. Neste 

sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS 

TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso 

fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da 

atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo 

possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, 

consequentemente, o dever de indenizar. 2. É inviável, por força do óbice 

previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em 

sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado 

seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos 

fundamentos." (STJ. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.310.356 - 

RJ 2010/0091553 Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 13/04/11). 

Oportuno colacionar, também, entendimento do E. Tribunal de Justiça de 

São Paulo: “Com efeito, cumpre-se ressalvar que de fato houve 

responsabilidade objetiva da apelante decorrente do atraso do voou, isso 

porque o "pequeno problema na parte elétrica do avião" ou ainda a 

“complexa lógica do transporte aéreo” não podem ser erigidos à categoria 

de caso fortuito ou força maior, uma vez que falhas e necessidades de 

manutenção nas aeronaves constituem fatos previsíveis e a apelante 

deveria estar preparada para responder a eles sem causar prejuízo aos 

consumidores.” (Apel. nº 1075378-14.2015.8.26.0100; 38ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Flávio Cunha da Silva; j. em 09/11/16). “Falhas 

mecânicas de equipamento não podem ser consideradas fato imprevisível, 

tanto que, por motivo de segurança de voo devem ser rigorosos os 

cuidados com sua manutenção, especialmente das aeronaves. É típico 

caso de fortuito 'interno', que, em regra, não atenua a responsabilidade do 

transportador.” (Apel. nº 1019601-34.2015.8.26.0071; 12ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Jacob Valente; j. em 20/09/2016). Não trouxe a ré 

aos autos qualquer outra prova da regularidade da manutenção da aludida 

aeronave e da prévia vistoria desta, o que poderia evidenciar a ocorrência 

do evento de força maior. Não há notícia nos autos da quebra de qualquer 

equipamento desta aeronave de forma abrupta e inesperada e, portanto, 

imprevisível. Assim, conclui-se que o atraso de voo decorrente da 

necessidade de manutenção da aeronave configura hipótese de fortuito 

interno, sendo impossível reconhecer a excludente de responsabilidade 

consistente na ocorrência de força maior. Em consequência, reconhecida 

a responsabilidade civil da ré, decorrente do atraso do voo, necessário 

analisar a caracterização de danos morais. Com efeito, o dano decorrente 

do atraso de voo é in re ipsa, ou seja, tem resultado presumido, 

mostrando-se desnecessária qualquer prova específica do abalo moral. 

Tal entendimento encontra-se, inclusive, assentado na jurisprudência 

deste E. Tribunal: TJSP, apelação Nº 1041475-56.2013, 15ª Câmara de 

Direito Privado, rela. desa. Denise Andréa Martins Retamero, j. 01/03/2016; 

TJSP, apelação Nº 1000385-03.2015, 18ª Câmara de Direito Privado, rel. 

des. Helio Faria, j. 09/03/2016; TJSP, apelação Nº 0023436-58.2012, 12ª 

Câmara de Direito Privado, rel. des. Cerqueira Leite, j. 09/03/2016. A 

respeito do tema, oportuno destacar as lições de Sérgio Cavalieri Filho: “o 

dano moral in re ipsa deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de 

tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano 

moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, 

que decorre das regras da experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 9ª edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90) 

Entretanto, na forma do art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, a 

ré deveria ter assegurado ao autor alimentação adequada, acomodação 

em local adequado, traslado e serviço de hospedagem Entendo que a 

soma de duas circunstâncias, quais sejam, a quebra de legítima 

expectativa de o consumidor ser bem atendido pela companhia aérea e o 

desgaste físico e emocional acarretado pela longa espera sem ter 

recebido a assistência adequada, são suficientes a ensejar dano moral. 

Quanto ao valor da indenização pelo dano moral, pondero que a 

indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína e nem tanto que 

leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. A indenização por dano moral, 

outrossim, compreende um aspecto punitivo/pedagógico e outro 

compensatório. No caso, o compensatório servirá para mitigar os 

transtornos enfrentados pela autora, proporcionando-lhes uma 

contrapartida. No aspecto punitivo/pedagógico, de outro lado, caberá fixar 

pena de desestímulo, forte o suficiente para evitar a reiteração do ato. A 

autora afirma que se dirigia a cidade de Macapá-AP para realizar a prova 

de concurso público, que ocorreria na data de 11/03/2018, contudo 

permaneceu a madrugada do dia 10/03/2018 no aeroporto, sem 

assistência da requerida, sendo-lhe fornecido apenas um voucher no 

valor de R$ 20,00 (vinte reais), perdendo horas de sono e passando por 

momentos de estresse e angustia. Desse modo, à luz da conjuntura fática 

supramencionada, deve ser levada em conta a existência do dano moral, 

mas não tão gravoso quanto querem fazer crer os autores, razão pela 

qual se fixa a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro danomil reais), 

por entender que tal quantia é suficiente para coibir a reiteração da 

conduta pelo agende e ressarcir o prejuízo moral suportado pela autora. 

Nesse sentido: "Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso 

em voo doméstico que gerou diversas consequências negativas à autora. 

Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia 

aérea e determinou o pagamento de indenização por danos morais. 

Apelação da requerida. Atraso do voo devido a problemas climáticos não 

comprovados suficientemente. Excludente de Responsabilidade. Força 

maior. Não configuração. Ausência, por outro lado, de comprovação de 

quaisquer dos fatos alegados pela autora, como agravadores do dano. 

Dano moral reconhecido, porém em grau menos gravoso. Sentença 

reformada. Recurso provido." (Relator(a): Marcos Gozzo; Comarca: 

Araraquara; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2016; Data de registro: 04/05/2016). Inegável que o 

atraso de um voo causa danos morais ao consumidor. Paga-se um preço 

maior pela viagem de avião por duas razões: (a) maior rapidez no 

transporte e (b) maior conforto na viagem. O atraso, como é notório, 

acaba com a vantagem da viagem aérea. Há, portanto, dano moral 

experimentado, o qual foi causado por conduta direta da requerida, na 

qualidade de fornecedora de serviço (artigo 14 do CDC). Ante o exposto, 

por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR a autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000153-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: IRINEU BARBOZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por IRINEU 

BARBOZA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Sustenta a parte autora que recebeu uma 

fatura com valor superior aos gastos mensais comuns, sob a informação 

de que havia uma adulteração na unidade consumidora do reclamante e os 

valores superiores eram em relação à diferença dos meses de 3/2018 e 

4/2018. Relata que é vendedor de bebidas e a economia se deu em 

decorrência do término dos períodos festivos – natal, reveillon, carnaval –, 

razão pela qual as vendas caem, não sendo necessário o uso constante 

de freezers. Declara ainda que o lacre da unidade consumidora não foi 

violado, o que demonstra a inexistência de fraude no medido de 

consumido de energia elétrica. Requer o cancelamento da cobrança, bem 

como indenização por danos morais. Instada, a Promovida contestou os 

pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado 

Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito 

assentou que a cobrança excepcional diz respeito a irregularidade no 

medidor do consumo de energia, tendo pugnado, ao final, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Existindo preliminares passo a análise. 

No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão 

da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida 

visto que não há a necessidade de realização da perícia, conforme 

alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a 

devida solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a 

tornar o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas 

deve ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de 

alta complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a analisar o mérito. 

Primeiramente, no caso em exame, verifico que as provas produzidas no 

processo são suficientemente aptas a formar o convencimento desta 

julgadora, daí por que passo ao julgamento antecipado do mérito, arrimada 

no art. 355, inciso I, do CPC/2015. Inobstante o esforço dialético da 

Promovida em tentar demonstrar suas alegações, afirmando, que a 

cobrança excepcional diz respeito a constatação de irregularidade no 

aparelho, suas afirmações não são aptas a sustentar a improcedência 

dos pedidos iniciais. Ora, da análise dos argumentos expostos na peça de 

defesa, verifica-se que os mesmos não passaram de afirmações 

evasivas, incapazes de infirmar a tese e os argumentos expostos nos 

autos pelo Promovente. Observo que o contexto probatório retratado nos 

autos pela parte autora, como também pela parte ré, comprova 

efetivamente que a fatura de recuperação de consumo objeto desta lide, 

apresenta total dissonância com o histórico de consumo da unidade 

consumidora da parte autora. A concessionária de serviço público, ora 

reclamada, deve demonstrar o atendimento integral da normatização do 

setor, especificamente o disposto no Capítulo XI – Dos Procedimentos 

Irregulares -, já que, nas hipóteses em que houver a “necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega do comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para a realização da avaliação técnica” - 

Res. ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 5º -, bem como “deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado” - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 

7º -, ônus probatório da fornecedora e que não se desincumbiu no 

processo – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c Lei n. 8.078/90, art. 6º, 

VIII. O consumidor somente é responsável por danos causados aos 

equipamentos de medição externa nos casos de ação comprovada que 

lhe possa ser imputava ou quando instalados no interior de sua 

propriedade, hipótese em que figura na qualidade de depositário a título 

gratuito e responde pela custódia dos equipamentos de medição - Res. 

ANEEL n. 414/2010, art. 167, IV e parágrafo único -, assim com o custo 

administrativo incorrido com a realização da inspeção in loco, cobrado pela 

reclamada, adicionalmente, somente se aplica naqueles casos em que 

responsável o consumidor ou essa for comprovadamente a ele atribuída - 

Res. ANEEL n. 414/2010, art. 131, caput e parágrafo único. Não bastasse 

isso, a exigência da forma utilizada pela reclamada - Res. ANEEL n. 

414/2010, art. 130, III, e art. 131 – é permitida para proceder à 

recuperação da receita quando comprovado o procedimento irregular, o 

que deve demonstrar a reclamada – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c 

Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII -, não na hipótese em que o equipamento de 

medição supostamente apresentou vício ou ocorreu a redução do 

consumo por economia. Em que pese à legitimidade na adoção de 

procedimentos para retirada e aferição de medidor de consumo possam 

ser exercidos por mera liberalidade pela parte ré, isto é, não necessita de 

qualquer autorização dos usuários/consumidores para tanto, como bem 

delineado em sua defesa, não significa que a parte demandada possa 

operar cobrança de valores a título de recuperação de consumo com 

inobservância aos parâmetros exigidos, ignorando os preceitos da norma 

consumerista, bem como aos princípios Constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. De fato, o registro a menor do consumo de energia 

elétrica em razão da manipulação dos mecanismos internos do medidor 

autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do 

consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, 

forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entretanto, esse 

mesmo princípio impede que a concessionária de serviço público imponha 

ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, como no 

presente caso. Diante disso, resta inequívoco a existência de falha e a 

abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré no presente 

caso. Assim, tenho que a reparação pelos danos causados a parte autora 

é medida que se impõe. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 
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decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Ao 

lado disso, empresa concessionária de serviço público, nos termos artigo 

37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos 

causados na prestação de seus serviços, imperioso, portanto o 

reconhecimento do seu dever de indenizar os prejuízos suportados pela 

parte demandante no presente caso. No que concerne aos danos morais, 

a sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a falha na 

prestação dos serviços da parte ré. Nesse sentir, o dano moral passível 

de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que não 

houve corte de energia, tampouco inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar os débitos. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, para: - 

REVOGO A LIMINAR deferida em exame sumario (id. 13738454); - 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos decorrentes da fatura de 

recuperação de consumo referente ao mês de maio de 2017 da unidade 

consumidora nº 6/711213-9, no valor de R$ 898,45 (oitocentos e noventa 

e oito reais e quarenta e cinco centavos), objeto desta lide, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir 

do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente 

ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora nº 6/711213-9, referente ao debito discutido nos 

autos, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente R$ 100,00 (cem 

reais), por dia de descumprimento; - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgar improcedente o 

pedido contraposto. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins 

do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) 

Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o 

texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para 

que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, 

art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000153-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: IRINEU BARBOZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por IRINEU 

BARBOZA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Sustenta a parte autora que recebeu uma 

fatura com valor superior aos gastos mensais comuns, sob a informação 

de que havia uma adulteração na unidade consumidora do reclamante e os 

valores superiores eram em relação à diferença dos meses de 3/2018 e 

4/2018. Relata que é vendedor de bebidas e a economia se deu em 

decorrência do término dos períodos festivos – natal, reveillon, carnaval –, 

razão pela qual as vendas caem, não sendo necessário o uso constante 

de freezers. Declara ainda que o lacre da unidade consumidora não foi 

violado, o que demonstra a inexistência de fraude no medido de 

consumido de energia elétrica. Requer o cancelamento da cobrança, bem 

como indenização por danos morais. Instada, a Promovida contestou os 

pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado 

Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito 

assentou que a cobrança excepcional diz respeito a irregularidade no 

medidor do consumo de energia, tendo pugnado, ao final, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Existindo preliminares passo a análise. 

No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão 

da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida 

visto que não há a necessidade de realização da perícia, conforme 

alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a 

devida solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a 

tornar o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas 

deve ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de 

alta complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a analisar o mérito. 

Primeiramente, no caso em exame, verifico que as provas produzidas no 

processo são suficientemente aptas a formar o convencimento desta 

julgadora, daí por que passo ao julgamento antecipado do mérito, arrimada 

no art. 355, inciso I, do CPC/2015. Inobstante o esforço dialético da 

Promovida em tentar demonstrar suas alegações, afirmando, que a 

cobrança excepcional diz respeito a constatação de irregularidade no 

aparelho, suas afirmações não são aptas a sustentar a improcedência 

dos pedidos iniciais. Ora, da análise dos argumentos expostos na peça de 

defesa, verifica-se que os mesmos não passaram de afirmações 
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evasivas, incapazes de infirmar a tese e os argumentos expostos nos 

autos pelo Promovente. Observo que o contexto probatório retratado nos 

autos pela parte autora, como também pela parte ré, comprova 

efetivamente que a fatura de recuperação de consumo objeto desta lide, 

apresenta total dissonância com o histórico de consumo da unidade 

consumidora da parte autora. A concessionária de serviço público, ora 

reclamada, deve demonstrar o atendimento integral da normatização do 

setor, especificamente o disposto no Capítulo XI – Dos Procedimentos 

Irregulares -, já que, nas hipóteses em que houver a “necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega do comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para a realização da avaliação técnica” - 

Res. ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 5º -, bem como “deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado” - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 

7º -, ônus probatório da fornecedora e que não se desincumbiu no 

processo – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c Lei n. 8.078/90, art. 6º, 

VIII. O consumidor somente é responsável por danos causados aos 

equipamentos de medição externa nos casos de ação comprovada que 

lhe possa ser imputava ou quando instalados no interior de sua 

propriedade, hipótese em que figura na qualidade de depositário a título 

gratuito e responde pela custódia dos equipamentos de medição - Res. 

ANEEL n. 414/2010, art. 167, IV e parágrafo único -, assim com o custo 

administrativo incorrido com a realização da inspeção in loco, cobrado pela 

reclamada, adicionalmente, somente se aplica naqueles casos em que 

responsável o consumidor ou essa for comprovadamente a ele atribuída - 

Res. ANEEL n. 414/2010, art. 131, caput e parágrafo único. Não bastasse 

isso, a exigência da forma utilizada pela reclamada - Res. ANEEL n. 

414/2010, art. 130, III, e art. 131 – é permitida para proceder à 

recuperação da receita quando comprovado o procedimento irregular, o 

que deve demonstrar a reclamada – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c 

Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII -, não na hipótese em que o equipamento de 

medição supostamente apresentou vício ou ocorreu a redução do 

consumo por economia. Em que pese à legitimidade na adoção de 

procedimentos para retirada e aferição de medidor de consumo possam 

ser exercidos por mera liberalidade pela parte ré, isto é, não necessita de 

qualquer autorização dos usuários/consumidores para tanto, como bem 

delineado em sua defesa, não significa que a parte demandada possa 

operar cobrança de valores a título de recuperação de consumo com 

inobservância aos parâmetros exigidos, ignorando os preceitos da norma 

consumerista, bem como aos princípios Constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. De fato, o registro a menor do consumo de energia 

elétrica em razão da manipulação dos mecanismos internos do medidor 

autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do 

consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, 

forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entretanto, esse 

mesmo princípio impede que a concessionária de serviço público imponha 

ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, como no 

presente caso. Diante disso, resta inequívoco a existência de falha e a 

abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré no presente 

caso. Assim, tenho que a reparação pelos danos causados a parte autora 

é medida que se impõe. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Ao 

lado disso, empresa concessionária de serviço público, nos termos artigo 

37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos 

causados na prestação de seus serviços, imperioso, portanto o 

reconhecimento do seu dever de indenizar os prejuízos suportados pela 

parte demandante no presente caso. No que concerne aos danos morais, 

a sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a falha na 

prestação dos serviços da parte ré. Nesse sentir, o dano moral passível 

de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que não 

houve corte de energia, tampouco inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar os débitos. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, para: - 

REVOGO A LIMINAR deferida em exame sumario (id. 13738454); - 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos decorrentes da fatura de 

recuperação de consumo referente ao mês de maio de 2017 da unidade 

consumidora nº 6/711213-9, no valor de R$ 898,45 (oitocentos e noventa 

e oito reais e quarenta e cinco centavos), objeto desta lide, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir 

do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente 

ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora nº 6/711213-9, referente ao debito discutido nos 

autos, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente R$ 100,00 (cem 

reais), por dia de descumprimento; - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Julgar improcedente o 

pedido contraposto. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins 

do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) 

Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o 

texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para 
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que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, 

art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-37.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010470-37.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ANITA MORAIS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

em que, diante de acórdão proferido com trânsito em julgado e pedido 

expresso da parte autora/reclamante de novo levantamento de valores 

constantes no processo, pois cancelado os anteriores, com 

inércia/omissão da parte adversa quanto a isso, expedi novo o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Por fim, uma vez que nada mais a ser decidido, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 21 de 

novembro de 2018 - 15:57:53. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-37.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010470-37.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ANITA MORAIS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

em que, diante de acórdão proferido com trânsito em julgado e pedido 

expresso da parte autora/reclamante de novo levantamento de valores 

constantes no processo, pois cancelado os anteriores, com 

inércia/omissão da parte adversa quanto a isso, expedi novo o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Por fim, uma vez que nada mais a ser decidido, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 21 de 

novembro de 2018 - 15:57:53. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS CERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010005-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANILDE DIAS CERPA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, a devedora/executada realizou o aparente pagamento do 

débito objeto da ação e a credora/exequente pugnou pela expedição do 

alvará judicial de levantamento em seu favor, contudo a pesquisa 

realizada no sistema SisconDJ retornou negativa para a existência de 

conta vinculada. Isso posto, DETERMINO que oficie ao Departamento da 

Conta Única, enviando-lhe cópias reprográficas da peças/documentos 

juntadas pela parte devedora/executada, para que vincule o valor/importe 

ao processo, assim como a intimação da parte credora/exequente para 

que manifeste se dá quitação, advertindo-a que o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias in albis será intepretado em sentido positivo e o processo 

extinto pelo adimplemento - NCPC, art. 924, II. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018 - 16:08:27. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS CERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010005-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANILDE DIAS CERPA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, a devedora/executada realizou o aparente pagamento do 

débito objeto da ação e a credora/exequente pugnou pela expedição do 

alvará judicial de levantamento em seu favor, contudo a pesquisa 

realizada no sistema SisconDJ retornou negativa para a existência de 

conta vinculada. Isso posto, DETERMINO que oficie ao Departamento da 

Conta Única, enviando-lhe cópias reprográficas da peças/documentos 

juntadas pela parte devedora/executada, para que vincule o valor/importe 

ao processo, assim como a intimação da parte credora/exequente para 

que manifeste se dá quitação, advertindo-a que o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias in albis será intepretado em sentido positivo e o processo 

extinto pelo adimplemento - NCPC, art. 924, II. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018 - 16:08:27. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000050-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILTON JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em que, 

diante do pedido expresso da parte autora/reclamante de novo 

levantamento de valores constantes no processo, pois cancelado o 

anterior, com inércia/omissão da parte adversa quanto a isso, expedi novo 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.. Por fim, uma vez que nada mais a ser decidido, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

21 de novembro de 2018 - 16:29:38. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000050-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILTON JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em que, 

diante do pedido expresso da parte autora/reclamante de novo 

levantamento de valores constantes no processo, pois cancelado o 

anterior, com inércia/omissão da parte adversa quanto a isso, expedi novo 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.. Por fim, uma vez que nada mais a ser decidido, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

21 de novembro de 2018 - 16:29:38. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-64.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000187-64.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VALDECI INACIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de Ação Reclamatória c/c Pedido de 

Liminar, proposta por VALDECI INACIO DA SILVA contra o ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Alega o Promovente, em síntese, que é cliente da Promovida no 

uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo registra-se sob o nº 

6/995403-3. Que, em novembro de 2017, seu consumo superou em 

demasia o consumo dos meses anteriores, sendo-lhe enviado duas 

faturas no valor de R$ 5.443,47 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três 

reais e quarenta e sete centavos), a qual foi cancelada após reclamação 

junto ao PROCON, e no valor de R$ 407,47 (quatrocentos e sete reais e 

quarenta e sete centavos), cobrando-lhe valor excedente ao que 

realmente devido. Por tais motivos, ajuizou a presente ação buscando 

indenização por danos morais e materiais. Instada, a Promovida contestou 

os pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste 

Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. 

No mérito assentou a regularidade na cobrança realizada na unidade 

consumidora do Promovente, tendo pugnado, ao final, pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Eis a síntese do necessário. Fundamento e Decido. 

No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão 

da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida 

visto que não há a necessidade de realização da perícia, conforme 

alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a 

devida solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a 

tornar o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas 

deve ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de 

alta complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da 

presente contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança 

referente ao mês de novembro de 2017, no valor de R$ 407,47 

(quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos), unidade 

consumidora de nº 6/995403-3, da qual é titular o Promovente. Adianto, 

desde já, que as pretensões autorais não merecem procedência. 

Passemos, então, à análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como 

dito alhures, que em novembro de 2017, o consumo faturado superou em 

demasia o consumo dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima 

referida cobrança. No entanto, por se tratar de unidade consumidora 

situada na zona rural, a leitura do consumo nessas unidades é feito de 

forma diversa da que é feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a 

Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, 

que a leitura das unidades consumidoras da zona rural será realizado da 

seguinte forma: Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B 

localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em 

intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 1o A adoção do 

previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

objetivos pretendidos com a medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a 

leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o 

faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. 

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre 

que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. 

Referido dispositivo normativo assenta que as leituras realizadas nas 

zonas rurais são procedidas respeitando determinados intervalos de 

tempo. Assenta, ainda, que é incumbência do consumidor dessas 

localidades realizar a leitura em sua unidade, comunicando o consumo a 

concessionária a fim de que esta emita a respectiva fatura. Caso o 

consumidor não realize a leitura, a concessionária emitirá a fatura com 

base em média de consumo. Referida média é realizada arrimada em 
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determinados critérios, também disciplinados na Resolução nº 414 da 

Aneel, dentre os quais encontra-se o critério da média aritmética dos 

valores faturados nos ciclos disponíveis, o que aconteceu no presente 

caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata dessa forma de realização da 

média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade consumidora 

com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a 

distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos 

ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, 

quando cabível, os valores contratados. A Promovida procedeu com a 

feitura da leitura confirmada (id. 15636137), chegando, assim, ao valor da 

fatura objeto da presente contenda. Assim, diante de tais fatos, pode-se 

chegar a segura conclusão de que a Promovida atuou dentro do previsto 

na legislação, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade na 

cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo pelo qual o pleito 

inicial merece ser julgado improcedente. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, não há que se falar em danos morais a serem indenizados pela 

reclamada. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-64.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000187-64.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VALDECI INACIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de Ação Reclamatória c/c Pedido de 

Liminar, proposta por VALDECI INACIO DA SILVA contra o ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Alega o Promovente, em síntese, que é cliente da Promovida no 

uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo registra-se sob o nº 

6/995403-3. Que, em novembro de 2017, seu consumo superou em 

demasia o consumo dos meses anteriores, sendo-lhe enviado duas 

faturas no valor de R$ 5.443,47 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três 

reais e quarenta e sete centavos), a qual foi cancelada após reclamação 

junto ao PROCON, e no valor de R$ 407,47 (quatrocentos e sete reais e 

quarenta e sete centavos), cobrando-lhe valor excedente ao que 

realmente devido. Por tais motivos, ajuizou a presente ação buscando 

indenização por danos morais e materiais. Instada, a Promovida contestou 

os pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste 

Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. 

No mérito assentou a regularidade na cobrança realizada na unidade 

consumidora do Promovente, tendo pugnado, ao final, pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Eis a síntese do necessário. Fundamento e Decido. 

No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão 

da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida 

visto que não há a necessidade de realização da perícia, conforme 

alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a 

devida solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a 

tornar o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas 

deve ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de 

alta complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ponto nodal da 

presente contenda repousa na suposta irregularidade na cobrança 

referente ao mês de novembro de 2017, no valor de R$ 407,47 

(quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos), unidade 

consumidora de nº 6/995403-3, da qual é titular o Promovente. Adianto, 

desde já, que as pretensões autorais não merecem procedência. 

Passemos, então, à análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como 

dito alhures, que em novembro de 2017, o consumo faturado superou em 

demasia o consumo dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima 

referida cobrança. No entanto, por se tratar de unidade consumidora 

situada na zona rural, a leitura do consumo nessas unidades é feito de 

forma diversa da que é feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a 

Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, 

que a leitura das unidades consumidoras da zona rural será realizado da 

seguinte forma: Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B 

localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em 

intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 1o A adoção do 

previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

objetivos pretendidos com a medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a 

leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o 

faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. 

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre 

que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. 

Referido dispositivo normativo assenta que as leituras realizadas nas 

zonas rurais são procedidas respeitando determinados intervalos de 

tempo. Assenta, ainda, que é incumbência do consumidor dessas 

localidades realizar a leitura em sua unidade, comunicando o consumo a 

concessionária a fim de que esta emita a respectiva fatura. Caso o 

consumidor não realize a leitura, a concessionária emitirá a fatura com 

base em média de consumo. Referida média é realizada arrimada em 

determinados critérios, também disciplinados na Resolução nº 414 da 

Aneel, dentre os quais encontra-se o critério da média aritmética dos 

valores faturados nos ciclos disponíveis, o que aconteceu no presente 

caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata dessa forma de realização da 

média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade consumidora 

com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a 

distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos 

ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, 

quando cabível, os valores contratados. A Promovida procedeu com a 

feitura da leitura confirmada (id. 15636137), chegando, assim, ao valor da 

fatura objeto da presente contenda. Assim, diante de tais fatos, pode-se 

chegar a segura conclusão de que a Promovida atuou dentro do previsto 

na legislação, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade na 

cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo pelo qual o pleito 

inicial merece ser julgado improcedente. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, não há que se falar em danos morais a serem indenizados pela 
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reclamada. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000150-37.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO TERTULIANO 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por SEBASTIAO TERTULIANO GOMES 

contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Aduz o autor que houve queda na 

energia elétrica de sua propriedade rural na data de 16/05/2018, e que 

mesmo após insistentes tentativas de religamento, anexando protocolos, a 

requerida até a data de 20/05/2018, não havia restabelecido sua energia, 

sem qualquer justificativa, lhe causando danos de ordem moral e material. 

Por tais motivos, ajuizou a presente ação buscando indenização por 

danos morais e materiais. Instada, a Promovida contestou os pedidos 

iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado Especial 

diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito assentou 

ausência de dano e interrupção emergencial na data de 19/05/2018, tendo 

pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Homenageados 

os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 

de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. No que 

tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Superada a preliminar referida 

acima e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras 

que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o 

processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão 

é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. No mérito a pretensão merece Juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. E esta em sede 

de sua defesa argumentou necessidade de intervenção emergencial, bem 

como que consta em seu sistema falta de energia em 19/05/2018, contudo, 

o Requerente continuou reclamando de falta de energia no dia 20/05/2018, 

tendo os prepostos da Requerida ido até o local, não encontrando nenhum 

defeito até o ponto de entrega, sendo de responsabilidade do requerente, 

não havendo assim que se falar em responsabilidade da demandada em 

promover o dever de reparação pugnado na exordial. Contudo, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante comprova por meio de 

protocolos tentativas de resolver junto a requerida e, mesmo após 

decorridos dias de suas reclamações dando conta da falta de 

fornecimento de energia elétrica a reclamada não resolveu o ocorrido, 

conforme alegado pela mesma, que o autor continuou a reclamar ausência 

de energia no dia 20/05/2018. Constato que apesar das argumentações 

trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se 

desincumbiu do seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de 

trazer aos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de causalidade 

e corroborar as suas alegações defensivas, não comprovando a alegada 

interrupção emergencial alegada. Desta feita, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco que a 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo a Energisa se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada. Nesse sentido, verbis: "RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

VERIFICADA. EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou 

incontroverso nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005607510 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) (destaquei) A reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso 
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VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) Com relação ao dano moral, da mesma maneira 

entendo que razão assiste a parte autora diante da gravidade dos fatos, 

bem como do descaso demonstrado pela parte ré que não se deu ao 

trabalho de informar com antecedência a suspensão ou ainda prestar a 

devida assistência à parte autora. A mera alegação de interrupção por 

necessidade de reparo emergencial, anexando apenas telas produzidas 

unilateralmente, não eximem a requerida de sua responsabilidade pelo 

dano causado ao autor. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, considerando que o autor permaneceu 

juntamente com sua família sem energia elétrica, por mais de 05 dias, 

perdendo os alimentos que possuía em sua geladeira, e ainda no completo 

apagão noturno, já que uma propriedade rural não possuí iluminação 

pública, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por todo 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ___________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000150-37.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO TERTULIANO 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por SEBASTIAO TERTULIANO GOMES 

contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Aduz o autor que houve queda na 

energia elétrica de sua propriedade rural na data de 16/05/2018, e que 

mesmo após insistentes tentativas de religamento, anexando protocolos, a 

requerida até a data de 20/05/2018, não havia restabelecido sua energia, 

sem qualquer justificativa, lhe causando danos de ordem moral e material. 

Por tais motivos, ajuizou a presente ação buscando indenização por 

danos morais e materiais. Instada, a Promovida contestou os pedidos 

iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado Especial 

diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito assentou 

ausência de dano e interrupção emergencial na data de 19/05/2018, tendo 

pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Homenageados 

os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 

de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. No que 

tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Superada a preliminar referida 

acima e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras 

que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o 

processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão 

é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. No mérito a pretensão merece Juízo de 
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Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. E esta em sede 

de sua defesa argumentou necessidade de intervenção emergencial, bem 

como que consta em seu sistema falta de energia em 19/05/2018, contudo, 

o Requerente continuou reclamando de falta de energia no dia 20/05/2018, 

tendo os prepostos da Requerida ido até o local, não encontrando nenhum 

defeito até o ponto de entrega, sendo de responsabilidade do requerente, 

não havendo assim que se falar em responsabilidade da demandada em 

promover o dever de reparação pugnado na exordial. Contudo, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante comprova por meio de 

protocolos tentativas de resolver junto a requerida e, mesmo após 

decorridos dias de suas reclamações dando conta da falta de 

fornecimento de energia elétrica a reclamada não resolveu o ocorrido, 

conforme alegado pela mesma, que o autor continuou a reclamar ausência 

de energia no dia 20/05/2018. Constato que apesar das argumentações 

trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se 

desincumbiu do seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de 

trazer aos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de causalidade 

e corroborar as suas alegações defensivas, não comprovando a alegada 

interrupção emergencial alegada. Desta feita, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco que a 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo a Energisa se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada. Nesse sentido, verbis: "RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

VERIFICADA. EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou 

incontroverso nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005607510 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) (destaquei) A reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso 

VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) Com relação ao dano moral, da mesma maneira 

entendo que razão assiste a parte autora diante da gravidade dos fatos, 

bem como do descaso demonstrado pela parte ré que não se deu ao 

trabalho de informar com antecedência a suspensão ou ainda prestar a 

devida assistência à parte autora. A mera alegação de interrupção por 

necessidade de reparo emergencial, anexando apenas telas produzidas 

unilateralmente, não eximem a requerida de sua responsabilidade pelo 

dano causado ao autor. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, considerando que o autor permaneceu 

juntamente com sua família sem energia elétrica, por mais de 05 dias, 

perdendo os alimentos que possuía em sua geladeira, e ainda no completo 

apagão noturno, já que uma propriedade rural não possuí iluminação 

pública, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por todo 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 762 de 989



submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ___________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000463-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GLENIO JOSE FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por GLENIO JOSE FERREIRA contra o 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Alega o Promovente, em síntese, que é cliente 

da Promovida no uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo 

registra-se sob o nº 6/470140-5. Que, em outubro de 2017, seu consumo 

superou em demasia o consumo dos meses anteriores, sendo-lhe enviado 

fatura no valor de R$ 803,13 (oitocentos e três reais e treze centavos), 

cobrando-lhe valor excedente, sendo obrigado a efetuar o pagamento 

ante a suspensão da energia. Por tais motivos, ajuizou a presente ação 

buscando indenização por danos morais e materiais. Instada, a Promovida 

contestou os pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência 

deste Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova 

pericial. No mérito assentou a regularidade na cobrança realizada na 

unidade consumidora do Promovente, bem como que a suspensão da 

energia ocorreu em razão das faturas anteriores em aberto, tendo 

pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento e Decido. No tocante à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, esta não merece guarida visto que não há a 

necessidade de realização da perícia, conforme alegado pela Promovida, 

bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida solução da 

contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar o Juizado 

Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve ser 

deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. No que se refere a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, a soma dos 

pedidos está acima do limite da competência do Juizado Especial Cível 

Estadual - Lei n. 9.099/1995 , art.3º, I -, motivo pelo qual, a opção por esse 

procedimento importou em RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO 

EXCEDENTE à alçada, diante da ausência de conciliação entre as partes 

do processo - Lei n. 9.099/1995, art. 3º, § 3 -, manifestação pelo 

prosseguimento da ação e ser ineficaz a sentença condenatória na parte 

que exceder a alçada estabelecida - Lei n. 9.099/1995, art.39. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o 

ponto nodal da presente contenda repousa na suposta irregularidade na 

cobrança referente ao mês de outubro de 2017, no valor de R$ 803,13 

(oitocentos e três reais e treze centavos), unidade consumidora de nº 

6/470140-5, da qual é titular o Promovente. Adianto, desde já, que as 

pretensões autorais não merecem procedência. Passemos, então, à 

análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como dito alhures, que em 

outubro de 2017 o consumo faturado superou em demasia o consumo dos 

meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança. No 

entanto, por se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a 

leitura do consumo nessas unidades é feita de forma diversa da que é 

feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades 

consumidoras da zona rural será realizado da seguinte forma: Art. 86. Em 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3o A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. Referido dispositivo 

normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são 

procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, 

que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em 

sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta 

emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a 

concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo. Referida 

média é realizada arrimada em determinados critérios, também 

disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se 

o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis, 

o que aconteceu no presente caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata 

dessa forma de realização da média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer 

leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura 

informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média 

aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade 

consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos 

requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores 

faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de 

disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados. A Promovida 

procedeu com a feitura da leitura confirmada (id. 13394744), chegando, 

assim, ao valor da fatura objeto da presente contenda. Assim, diante de 

tais fatos, pode-se chegar a segura conclusão de que a Promovida atuou 

dentro do previsto na legislação, não havendo que se falar, portanto, em 

ilegitimidade na cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo 

pelo qual o pleito inicial merece ser julgado improcedente. Afirma o 

reclamante ter contestado a referida fatura perante a reclamada e esta 

efetuado o corte da energia de sua residência, contudo, o autor não 

anexa aos autos nenhum documento capaz de comprovar a efetiva 

contestação. Ademais verifica-se pelo histórico de consumo anexado no 

id. 13394745, que as faturas referentes aos meses de agosto e setembro 

somente foram adimplidas na data de 17/11/2017, após o a referida 

suspensão realizada pela requerida. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, não há que se falar em danos morais a serem indenizados pela 

reclamada. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 
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9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000463-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GLENIO JOSE FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por GLENIO JOSE FERREIRA contra o 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Alega o Promovente, em síntese, que é cliente 

da Promovida no uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo 

registra-se sob o nº 6/470140-5. Que, em outubro de 2017, seu consumo 

superou em demasia o consumo dos meses anteriores, sendo-lhe enviado 

fatura no valor de R$ 803,13 (oitocentos e três reais e treze centavos), 

cobrando-lhe valor excedente, sendo obrigado a efetuar o pagamento 

ante a suspensão da energia. Por tais motivos, ajuizou a presente ação 

buscando indenização por danos morais e materiais. Instada, a Promovida 

contestou os pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência 

deste Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova 

pericial. No mérito assentou a regularidade na cobrança realizada na 

unidade consumidora do Promovente, bem como que a suspensão da 

energia ocorreu em razão das faturas anteriores em aberto, tendo 

pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento e Decido. No tocante à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, esta não merece guarida visto que não há a 

necessidade de realização da perícia, conforme alegado pela Promovida, 

bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida solução da 

contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar o Juizado 

Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve ser 

deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. No que se refere a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, a soma dos 

pedidos está acima do limite da competência do Juizado Especial Cível 

Estadual - Lei n. 9.099/1995 , art.3º, I -, motivo pelo qual, a opção por esse 

procedimento importou em RENÚNCIA AUTOMÁTICA AO CRÉDITO 

EXCEDENTE à alçada, diante da ausência de conciliação entre as partes 

do processo - Lei n. 9.099/1995, art. 3º, § 3 -, manifestação pelo 

prosseguimento da ação e ser ineficaz a sentença condenatória na parte 

que exceder a alçada estabelecida - Lei n. 9.099/1995, art.39. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o 

ponto nodal da presente contenda repousa na suposta irregularidade na 

cobrança referente ao mês de outubro de 2017, no valor de R$ 803,13 

(oitocentos e três reais e treze centavos), unidade consumidora de nº 

6/470140-5, da qual é titular o Promovente. Adianto, desde já, que as 

pretensões autorais não merecem procedência. Passemos, então, à 

análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como dito alhures, que em 

outubro de 2017 o consumo faturado superou em demasia o consumo dos 

meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima referida cobrança. No 

entanto, por se tratar de unidade consumidora situada na zona rural, a 

leitura do consumo nessas unidades é feita de forma diversa da que é 

feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a Aneel – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, que a leitura das unidades 

consumidoras da zona rural será realizado da seguinte forma: Art. 86. Em 

unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3o A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. Referido dispositivo 

normativo assenta que as leituras realizadas nas zonas rurais são 

procedidas respeitando determinados intervalos de tempo. Assenta, ainda, 

que é incumbência do consumidor dessas localidades realizar a leitura em 

sua unidade, comunicando o consumo a concessionária a fim de que esta 

emita a respectiva fatura. Caso o consumidor não realize a leitura, a 

concessionária emitirá a fatura com base em média de consumo. Referida 

média é realizada arrimada em determinados critérios, também 

disciplinados na Resolução nº 414 da Aneel, dentre os quais encontra-se 

o critério da média aritmética dos valores faturados nos ciclos disponíveis, 

o que aconteceu no presente caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata 

dessa forma de realização da média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer 

leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura 

informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média 

aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade 

consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos 

requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores 

faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de 

disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados. A Promovida 

procedeu com a feitura da leitura confirmada (id. 13394744), chegando, 

assim, ao valor da fatura objeto da presente contenda. Assim, diante de 

tais fatos, pode-se chegar a segura conclusão de que a Promovida atuou 

dentro do previsto na legislação, não havendo que se falar, portanto, em 

ilegitimidade na cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo 

pelo qual o pleito inicial merece ser julgado improcedente. Afirma o 

reclamante ter contestado a referida fatura perante a reclamada e esta 

efetuado o corte da energia de sua residência, contudo, o autor não 

anexa aos autos nenhum documento capaz de comprovar a efetiva 

contestação. Ademais verifica-se pelo histórico de consumo anexado no 

id. 13394745, que as faturas referentes aos meses de agosto e setembro 

somente foram adimplidas na data de 17/11/2017, após o a referida 

suspensão realizada pela requerida. Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, não há que se falar em danos morais a serem indenizados pela 

reclamada. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 
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efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE AGUILAR RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000185-94.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARLENE DE AGUILAR 

RIOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARLENE DE AGUILAR RIOS em desfavor de DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminar, passo a análise do mérito. Em suma, sustenta a 

parte autora que no dia 02 de dezembro de 2016 efetuou a compra de uma 

LAVA ROUPA ELECTROLUX LTD13 13KG, no valor de R$ 1.946,55 (mil 

novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

parcelado em 5x de R$ 389,31 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e 

um centavos), contudo, afirma que, a nota fiscal foi emitida com valor 

inferior, sendo R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), o que 

lhe gerou dano de ordem moral. Por outro lado, em contestação, a parte ré 

alega que a nota fiscal está correta, pois é de fato o valor do produto, 

sendo efetuado crediário com aplicação de juros, vindo o pagamento final 

chegar a quantia de R$ 1.946,55 (mil novecentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos), situação que a autora ficou ciente no 

momento da aquisição, não havendo danos a serem indenizados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às suas 

alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração do ato 

ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Verifica-se que a autora adquiriu produto 

junto a requerida, alegando pagamento no valor de R$ 1.946,55 (mil 

novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

parcelado em 5x de R$ 389,31 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e 

um centavos), contudo, anexa apenas comprovante de pagamento de um 

boleto (id. 13993334), não comprovando o pagamento do valor alegado. 

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial, não demonstrando 

que não foi informada dos valores, bem como que não contratou os juros 

e parcelamento cobrados pela requerida, sendo que a nota fiscal entregue 

a autora no momento da compra possuía o valor de R$ 1.299,00 (mil 

duzentos e noventa e nove reais). Ressalto a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, 

não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos 

direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se tratando de 

dano moral “in re ipsa” necessário que haja comprovação pela parte 

requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não logrou a autora 

fazer. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos 

termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a 

norma processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus 

da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, 

ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE AGUILAR RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000185-94.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARLENE DE AGUILAR 

RIOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARLENE DE AGUILAR RIOS em desfavor de DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminar, passo a análise do mérito. Em suma, sustenta a 

parte autora que no dia 02 de dezembro de 2016 efetuou a compra de uma 

LAVA ROUPA ELECTROLUX LTD13 13KG, no valor de R$ 1.946,55 (mil 

novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

parcelado em 5x de R$ 389,31 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e 

um centavos), contudo, afirma que, a nota fiscal foi emitida com valor 

inferior, sendo R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), o que 

lhe gerou dano de ordem moral. Por outro lado, em contestação, a parte ré 

alega que a nota fiscal está correta, pois é de fato o valor do produto, 
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sendo efetuado crediário com aplicação de juros, vindo o pagamento final 

chegar a quantia de R$ 1.946,55 (mil novecentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos), situação que a autora ficou ciente no 

momento da aquisição, não havendo danos a serem indenizados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às suas 

alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração do ato 

ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Verifica-se que a autora adquiriu produto 

junto a requerida, alegando pagamento no valor de R$ 1.946,55 (mil 

novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

parcelado em 5x de R$ 389,31 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e 

um centavos), contudo, anexa apenas comprovante de pagamento de um 

boleto (id. 13993334), não comprovando o pagamento do valor alegado. 

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial, não demonstrando 

que não foi informada dos valores, bem como que não contratou os juros 

e parcelamento cobrados pela requerida, sendo que a nota fiscal entregue 

a autora no momento da compra possuía o valor de R$ 1.299,00 (mil 

duzentos e noventa e nove reais). Ressalto a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, 

não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos 

direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se tratando de 

dano moral “in re ipsa” necessário que haja comprovação pela parte 

requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não logrou a autora 

fazer. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos 

termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a 

norma processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus 

da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, 

ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000102-78.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000102-78.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminar, passo a 

análise do mérito. Em suma, sustenta a parte autora que é cliente da 

requerida por meio de conta bancaria, tendo realizado Nota de Crédito 

Rural (PRONAF), no valor de R$ 17.997,78, em 7 parcelas no valor de R$ 

2.571,18, sendo que se o pagamento fosse feito no interior da agência, 

ganhava-se desconto e a parcela era paga no valor de R$ 1.615,00 (uns 

mil seiscentos e quinze reais). Contudo, afirma que na data do pagamento 

da parcelo do ano de 2016, os funcionários da reclamada estavam em 

greve, sendo-lhe negado acesso ao interior da agencia pelos 

funcionários, não vendo alternativa senão o pagamento via deposito em 

caixa eletrônico, contudo, afirma que mesmo efetuando o deposito na data 

correta de pagamento, não recebeu o desconto bem como teve seu nome 

e cadastro bloqueados por responsabilidade exclusiva da requerida. Por 

outro lado, em contestação, a parte ré alega exercício regular de direito, 

bem como inexistência danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Verifica-se que a parte autora alega impossibilidade de 

pagamento no interior da agencia em razão de greve de seus 

funcionários, o que lhe obrigou a efetuar o pagamento via caixa eletrônico, 

contudo, não recebeu o desconto, bem como teve seu nome/cadastro 

bloqueado. Apesar dos argumentos do autor, entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os danos 

elencados na inicial, não demonstrando que houve o bloqueio de seu 

cadastro ou qualquer negativa de credito. Ademais, não anexa 

documentos capazes de comprovar os valores que alega serem cobrado 

como “diferença”. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de 

Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se 

afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa 

que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um 

arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não 

ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte autora. Ainda, em não se tratando de dano moral 

“in re ipsa” necessário que haja comprovação pela parte requerente dos 

efetivos danos morais sofridos, o que não logrou a autora fazer. Dessa 

forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O 
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MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000102-78.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000102-78.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminar, passo a 

análise do mérito. Em suma, sustenta a parte autora que é cliente da 

requerida por meio de conta bancaria, tendo realizado Nota de Crédito 

Rural (PRONAF), no valor de R$ 17.997,78, em 7 parcelas no valor de R$ 

2.571,18, sendo que se o pagamento fosse feito no interior da agência, 

ganhava-se desconto e a parcela era paga no valor de R$ 1.615,00 (uns 

mil seiscentos e quinze reais). Contudo, afirma que na data do pagamento 

da parcelo do ano de 2016, os funcionários da reclamada estavam em 

greve, sendo-lhe negado acesso ao interior da agencia pelos 

funcionários, não vendo alternativa senão o pagamento via deposito em 

caixa eletrônico, contudo, afirma que mesmo efetuando o deposito na data 

correta de pagamento, não recebeu o desconto bem como teve seu nome 

e cadastro bloqueados por responsabilidade exclusiva da requerida. Por 

outro lado, em contestação, a parte ré alega exercício regular de direito, 

bem como inexistência danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Verifica-se que a parte autora alega impossibilidade de 

pagamento no interior da agencia em razão de greve de seus 

funcionários, o que lhe obrigou a efetuar o pagamento via caixa eletrônico, 

contudo, não recebeu o desconto, bem como teve seu nome/cadastro 

bloqueado. Apesar dos argumentos do autor, entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os danos 

elencados na inicial, não demonstrando que houve o bloqueio de seu 

cadastro ou qualquer negativa de credito. Ademais, não anexa 

documentos capazes de comprovar os valores que alega serem cobrado 

como “diferença”. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de 

Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se 

afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa 

que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um 

arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não 

ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não 

vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte autora. Ainda, em não se tratando de dano moral 

“in re ipsa” necessário que haja comprovação pela parte requerente dos 

efetivos danos morais sofridos, o que não logrou a autora fazer. Dessa 

forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da 

prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou 

seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WATHER GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010059-52.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. EXECUTADO: 

WATHER GRASSIOTE Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 

pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 767 de 989



de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por não 

localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, DETERMINO que intime 

o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 21 de 

novembro de 2018 - 09:09:13. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21343 Nr: 1726-02.2010.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Antônio Damine Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIME-SE o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre 

os rumos da execução, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 795 Nr: 138-14.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BeEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:21.122-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

BRASILAR - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. , em face de EVA 

ESTEVÃO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos expostos na peça inicial.

Entrementes, as partes informaram que firmaram acordo, anexando-o aos 

autos, e pugnaram que sua homologação e suspensão da execução até o 

cumprimento da obrigação, bem como pela expedição de alvará em favor 

do exequente para levantamento do valor bloqueado a fl. 272.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, que passa a fazer parte integrante da presente, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, data provável de 30/08/2019, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Ainda, tendo em vista os valores que se encontram vinculados aos autos, 

proceda-se com sua transferência na forma acordada pelas partes, na 

conta informada a fl. 278-v.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 1208-07.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Filomeno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 Vistos.

I – RECEBO o Recurso de Apelação interposto por petição pelo réu, 

porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade 

recursal, notadamente, a tempestividade.

II – Considerando que razões no a defesa apresentou as momento da 

interposição do recurso (fls.96/111), DÊ-SE vista ao Ministério Público 

para, no prazo de 08 (oito) dias, ofertar as contrarrazões.

III - Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1940 Nr: 421-37.1997.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Jardim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual - 

OAB:156/97

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alysson Batalha Franco - 

OAB:297-A/RR, elias bernardo souza - OAB:, Francisco de Assis 

Guimarães Almeida - OAB:157-B

 Vistos.

I - RECEBO o Recurso de Apelação interposto por petição pelo réu, porque 

presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, 

notadamente, a tempestividade (Certidão fl.343).

II - INTIME-SE a defesa do acusado para que apresente as razões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

III - Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para, também em 08 (oito) dias, 

ofertar as contrarrazões.

IV - Derradeiramente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas 

sinceras homenagens.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o DR. SILVERIO SOARES 

DE MORAES Advogado – OAB/MT 12.006, na qualidade de advogado das 

partes requeridas para tomar ciência da audiência de 
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conciliação/mediação designada para o dia 17/12/2018 às 13:30 horas, a 

ser realizada no CEJUSC desta Comarca, juntamente com seus clientes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45584 Nr: 1328-16.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META

 2. Diante da certidão negativa a fl. 36, INTIME-SE o requerente por DJe na 

pessoa de seu procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, recolhendo a diligência do Oficial de Justiça, sob pena 

de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do CPC.

3. No mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar quanto à hipótese 

de conversão do pedido de busca e apreensão/depósito em ação 

executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

4. Aportando nos autos o recolhimento da diligência, CUMPRA-SE 

conforme determinado a fl. 34.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 3855-96.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

JOSÉ TEN CAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - 

OAB:24909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação civil pública com pedido liminar c/c. ressarcimento de 

repetição de indébito ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS JOSÉ TENCAT, devidamente representados pelo 

seu presidente Sr. Jerônimo Xavier Coluna em face do MUNICÍPIO DE 

SANTO AFONSO/MT.

 Resumidamente, informam que com a promulgação da Lei Municipal n. 357 

de 02/01/2014, está sendo cobrado de seus associados taxa de 

iluminação pública denominada “CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP OU COSIP”, sem que estes gozem dos seus 

serviços, notadamente quando não são beneficiários da iluminação 

pública.

2. Compulsando os autos, verifico que figura no polo passivo associação 

de pequenos produtores rurais de modo que, para fim de verificar sua 

legitimidade, faz-se necessária a juntada de respectivo estatuto social.

3. Portanto, INTIME-SE a parte autora através dos seus advogados para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos estatuto social da 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS JOSÉ TENCAT, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

 Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que recolha a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça margeada na certidão de ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 177-81.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para que efetue o complemento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 10(dez) dias, para que 

hajao devido cumprimento cumprimento do Mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52075 Nr: 816-75.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, do retorno dos autos a esta 

Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80397 Nr: 5017-37.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES GATTO, VALQUIRES SILVA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

promovam o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Em igual prazo, 

ANTES, porém, deverão readequar o valor da causa, atribuindo valor 

correspondente ao patrimônio amealhado pelas partes, sob as penas da 

lei.Atendidas as determinações, volte concluso com a marcação de 

urgente, eis que se trata de pedido de tutela de urgência.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 75071 Nr: 1526-22.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A BORGES ME, AGNALDO ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve manifestação do Juízo deprecante, 

cumpra-se INTEGRALMENTE a determinação inicial (ref. 05), promovendo 

a devolução da carta precatória.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54812 Nr: 1375-95.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO, 

Filiação: Bianca Valeria de Oliveira e Vanderlei Sergio de Carvalho, 

brasileiro(a), Telefone 8102 1643. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAVistos e examinados estes Autos de Processo 

Crime registrados neste Juízo sob o n.º 1375-95.2014.811.0088, em que é 

Autor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e réu Jhonatan de 

Oliveira Carvalho.1. RELATÓRIO:Trata-se de ação penal pública 

incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face de Jhonatan de Oliveira Carvalho, qualificado às fls.05, dando-o 

como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, c/c art. 7º, 

inciso II, da Lei nº. 11.340/2006, pelo seguinte fato delituoso:“Consta do 

presente inquérito policial que no dia 01 de dezembro de 2013, por volta 

das 00:00h, no Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Aripuanã/MT, o 

denunciado Jhonatan de Oliveira Carvalho, ofendeu a integridade física da 

vítima Jozimara Geralda dos Santos Brito, produzindo-lhes as lesões 

descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 10 e mapa 

topográfico de fls. 11.Apurou-se que a vítima e o denunciado mantinham 

relacionamento amoroso e data dos fatos o denunciado tentou enforcar a 

vítima com as mãos e desferiu tapas em suas costas, fazendo com que a 

vítima caísse ao chão, pois não gostou do fato de a vítima ter ido busca-lo 

na casa de seu primo.”Instaurou-se Inquérito Policial mediante Auto de 

Prisão em Flagrante. Durante a fase investigatória foram colhidos os 

depoimentos da vítima, de testemunhas, em sentido amplo e, em seguida, 

foi procedido ao interrogatório do acusado. Foram, ainda, colacionados 

Boletim de Ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e mapa 

topográfico. Após, a autoridade policial elaborou o relatório.A denúncia foi 

recebida em 08 de setembro de 2014 (fls. 49). Citado, o réu apresentou 

resposta à acusação por defensor dativo (fls. 57 e 62/63).Realizada 

audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e a vítima. 

Decretou-se a revelia do acusado. O Ministério Público apresentou 

alegações finais, pugnando pela procedência da denúncia. Requereu a 

condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do 

Código Penal.Por seu turno, a defesa apresentou alegações finais, 

oportunidade em que pleiteou pela absolvição e, subsidiariamente, pelo 

reconhecimento da prescrição virtual. Vieram os autos conclusos para 

prolação de sentença.É o relatório.2. FUNDAMENTAÇÃO:2.1) Da 

materialidade e autoria do crime:Ao bojo dos autos em apreço foram 

colacionados o Boletim de Ocorrência, laudo de exame de lesões 

corporais e mapa topográfico.Entretanto as referidas provas não foram 

suficientes para elucidar os fatos. As alegações prestadas pela vítima em 

sede policial não foram corroboradas por quaisquer provas em 

juízo.Apesar de uma possível confusão que possa existir quanto ao 

instituto da revelia no processo civil, é muito importante destacar que 

existe revelia no processo penal, apesar de, neste caso, gerar 

consequências diferentes. Trata-se do disposto no art. 367 do CPP, 

segundo o qual o processo seguirá sem a presença do acusado que, 

citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 

sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço ao juízo. No que tange à sistemática 

processual penal, há que se destacar a sua total incompatibilidade com o 

efeito material da revelia, não havendo que se falar, em nenhuma hipótese, 

na presunção de veracidade dos fatos narrados pela acusação em caso 

de réu revel. Relembre-se que, em sede de processo criminal, a dúvida 

milita em favor do réu, em razão do velho brocardo jurídico in dubio pro 

reo, que é uma das derivações do princípio da presunção de inocência ou 

não-culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Tal 

princípio deve ser aplicado no momento de valoração probatória, de modo 

que se ao final o juiz não ficar convencido da culpa, deve 

absolver.Acerca da matéria vale citar a lição de Guilherme de Souza 

Nucci, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, RT, 11a. Edição, p. 

738/739, que ensina que:“Prova insuficiente para a condenação: é outra 

consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dúbio pro 

reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu 

convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, 

o melhor caminho é a absolvição. (...)”No caso em apreço, as duas 

testemunhas inquiridas não se recordavam dos fatos. A testemunha Tiago 

Santos Simão declarou que:“Que não se recorda dos fatos.”A testemunha 

Flavio Rodrigo de Melo Macedo:“Que não se lembra dos fatos.”A vítima 

Jozimara Geralda dos Santos Brito, quando ouvida em juízo, apresentou 

outra data para a suposta agressão, diversa daquela exposta na 

denúncia:“Que faz muito tempo; que ele tentou enforcar; que foi no dia do 

natal, se não se engana; (...).” O réu, quando interrogado perante a 

Autoridade Policial, negou as agressões, declarando que:“Que não 

enforcou Jozimara e que também não deu tapas nas costas de 

Jozimara.”Pelo exposto, ao analisar o caderno processual observa-se que 

não há elementos suficientes para embasar uma decisão 

condenatória.Assim, em observância ao princípio do in dubio pro reo, e 

tendo em conta que não existem provas nos autos em desfavor do réu 

JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO, quanto ao crime de lesões 

corporais em âmbito doméstico, havendo fundadas dúvidas sobre a 

materialidade e autoria do crime, impõe-se a sua absolvição com fulcro no 

artigo 386, VII do Código de Processo Penal.3. DISPOSITIVO:Posto isso, 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de 

ABSOLVER o réu JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO da prática do 

crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem custas.Inexistindo 

defensoria pública nesta Comarca, e considerando as condições 

financeiras do réu, este Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar sua 

defesa, em sede de resposta à acusação. Assim sendo, arbitro os 

honorários ao Dr. Wainer Williams de Figueiredo Fortes em 10 (dez) URH, 

que deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser 

expedida certidão para tal fim. Procedam-se às comunicações de praxe e 

ao contido na CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se. Após certificado o trânsito em julgado 

desta sentença, promova-se à devolução de eventual valor recolhido a 

título de fiança, em favor do acusado, nos termos do artigo 337, do Código 

de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 14 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77432 Nr: 3063-53.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE KALK KLITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 09.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66830 Nr: 1815-86.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE ARIPUANÃ - AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da 

demanda, para o fim de:a)DECLARAR regular a eleição ocorrida em 

1º/04/2017;b)DETERMINAR o afastamento do requerido do cargo de 

Presidente, devendo ele, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado desta sentença, apresentar os livros e documentos da 

Associação que estiverem em seu poder, bem como a prestação de 

contas do período em que esteve à frente da Associação, DIRETAMENTE 

À NOVA DIRETORIA ELEITA, mediante recibo, sob pena de multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, §2º, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo 

manifestação das partes, arquive-se, com as baixas e cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67702 Nr: 2410-85.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIR JULIO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 372, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de prova testemunhal emprestada do processo nº 

2409-03.2017.811.0088 – Cód. 67701, devendo a Secretaria providenciar 

a cópia e o traslado das mídias do processo mencionado para este 

feito.Após, DECORRIDO o prazo recursal para eventual impugnação desta 

decisão pelo INSS, CERTIFIQUE-SE e intimem as partes para apresentação 

das derradeiras alegações, no prazo e na forma da 

lei.Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65829 Nr: 1020-80.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por 

Banco do Brasil S/A em face de Osni José Zeferino.

Determinou-se a emenda à inicial.

O autor pediu a suspensão do feito, com posterior dilação de prazo.

 Ato contínuo, a parte requerente rogou pela desistência da ação.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII, do CPC, que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso, não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista que não houve 

citação. Pela mesma razão, dispenso a intimação da parte requerida 

acerca da presente sentença.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora, por seu advogado. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37693 Nr: 389-83.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS PADILHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LACTZUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

credora. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados.

Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 

dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), sob pena de multa de 10% sobre 

o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, 

dizer sobre a quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de 

cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu silêncio importará em 

anuência em relação à satisfação integral do débito.

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias.

Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor 

trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já 

abatido o valor depositado, ratificando o pedido de penhora já 

apresentado, para decisão.

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pelo exequente.

Em caso de penhora por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do 

artigo 854, §3º do CPC.

 Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95.

Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem penhorável seu, 

intime-se a parte exequente para que os indique, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Intimem-se.

 Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20417 Nr: 1101-42.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS (fls. 192v) com os cálculos de fls. 179/189, 

HOMOLOGO os referidos cálculos apresentados pela parte autora.

DETERMINO a expedição de RPV em favor da parte autora.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do patrono habilitado.

Após, acaso não juntado o comprovante de pagamento à parte autora, 

DETERMINO a intimação pessoal da mesma acerca da expedição do 

alvará.

Em sendo positivo, ARQUIVEM-SE os autos, em sendo negativo, 

RETORNEM os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24342 Nr: 578-25.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Bernardino da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial de levantamento de valores em nome do 

advogado da parte autora, conforme dados bancários apresentados às 

fls. 148.

Em seguida, intime-se a parte pessoalmente acerca da liberação do valor.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 12658 Nr: 398-19.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nelson da Silva - 

OAB:8.100-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando durante o cumprimento 

da sua pena no regime semiaberto cometeu novo ilícito, descumprindo uma 

das condições impostas em audiência admonitória, estando atualmente 

preso preventivamente pela ação penal de código n.º 65669, eis que no 

ano de 2017 praticou por duas vezes atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal (art. 217-A, do CP).

E, ainda, observo que o apenado in casu já havia sido agraciado com a 

progressão regimental, mas foi preso preventivamente na Cadeia Pública 

de Juína/MT por processo tramitado nesta Comarca de Brasnorte, fato 

esse que indica que o mesmo não está apto a merecer a confiança deste 

Juízo.

Portanto, restando comprovada a prática de novo crime pelo reeducando 

no curso da execução penal e a prática de falta grave, torna-se evidente 

sua falta de compromisso com a lei e com as determinações deste Juízo, 

impondo-se a decretação da regressão regimental.

Pelo exposto, DETERMINO a regressão definitiva do regime de 

cumprimento de pena para o fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, 

da Lei de Execuções Penais.

 Via de consequência proceda-se a elaboração de cálculo de pena, 

alterando a data base, para fins de progressão de regime.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se o diretor da Unidade Prisional da Cidade de Juína, informando-o 

acerca da presente decisão.

 E, por fim, considerando que José de Oliveira encontra-se segregado em 

Unidade Prisional de Juína – MT, determino a remessa destes autos para a 

Vara de Execuções Penais da Comarca de Juína – MT, eis que declino a 

competência deste Juízo para a referida Jurisdição.

Cumpra-se, expedindo e remetendo o necessário.

Sirva-se a cópia da presente decisão como mandado/ofício/carta 

precatória/carta/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 546-25.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PEREIRA, DONIZEL APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/O, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.

 ELI PEREIRA foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente, pela prática do delito 

previsto no art. 171, caput, do CP e DONIZEL APARECIDO DE LIMA foi 

condenado à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 50 

(cinquenta) dias-multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente, também 

pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do CP, nos termos da 

decisão de fls. 701/708.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Prima facie, diante do que dispõe o art. 110 c/c o art. 112, inciso I e com o 

art. 109, inciso V, do Código Penal, as aludidas penas prescrevem em 

quatro anos, lapso este transcorrido entre o recebimento da denúncia 

(31/01/2005) e a publicação da sentença penal condenatória (05/08/2013).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos autores do fato ELI PEREIRA e DONIZEL APARECIDO DE 

LIMA, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão 

executória estatal, estando prescrita também as penas de multas 

aplicadas, nos termos do art. 114, II, do Código Penal e por derradeiro, 

determino ainda a extinção do presente feito.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22212 Nr: 1515-06.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VENTURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.,

 Em atenção à manifestação ministerial de fl. 125 e, considerando que o 

reeducando atualmente reside na Rua Curitiba, 1.080, Centro, nesta 

Cidade de Brasnorte – MT, DETERMINO que se proceda a intimação do 

mencionado apenado para cumprimento das condições a ele impostas no 

atual regime semiaberto perante este Juízo desta Comarca de Brasnorte, 

conforme decisão de fls. 113, cuja cópia deverá instruir o referido 

mandado de intimação.

 Às providências.

Cumpra-se expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50947 Nr: 481-54.2012.811.0100
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

 ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA foi condenado à pena de 03 (três) meses 

de detenção, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código 

Penal, nos termos da sentença de fls. 95/98.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Prima facie, diante do que dispõe o art. 110 c/c o art. 112, inciso I e com o 

art. 109, inciso VI, do Código Penal, a aludida pena prescreve em três 

anos, lapso este transcorrido entre o recebimento da denúncia 

(10/11/2012 – fl. 32) e o trânsito em julgado da sentença condenatória 

para a acusação (14/04/2017 – fl. 103).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, pelo 

reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória 

estatal, extinguindo também o presente feito.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 106-92.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALEZIO NAZÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

Ao tempo em que defiro o pedido de fls. 202/203, DETERMINO que se 

oficie o DETRAN localizado nesta Cidade, informando-o, para os devidos 

fins, que na atualidade, não existe mais restrição judicial quanto à CNH do 

Sr. José Salézio Nazário dos Santos.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25504 Nr: 291-28.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE VIANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 Vistos etc.

De início, verifico que a Dra. Adelita Santana Santos OAB MT 17.289, foi 

nomeada por este Juízo à fl. 170 e em defesa do acusado, tomou ciência 

da sentença de pronúncia (fl. 173).

Assim sendo, tendo em vista o aludido ato da defesa realizado pela 

mencionada advogada outrora nomeada, ARBITRO a título de honorários 

advocatícios para a referida causídica, o importe de 1 (um) URH.

E, ante ao teor da certidão retro, considerando que não há manifestação 

da advogada dativa nomeada, para prosseguimento na defesa do 

acusado, ao tempo em que revogo a nomeação de fl. 170, NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. Tiago José Lipsch, OAB 23.383/O, advogado 

militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, 

para promover a defesa desde então do acusado até o deslinde deste 

feito, mormente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser 

certificado, apresente o rol de testemunhas que irão depor em plenário do 

júri, até o máximo de 05 (cinco), podendo ainda juntar documentos e 

requerer diligências, nos termos do artigo 422 do Código de Processo 

Penal – CPP, sob pena de preclusão. Sendo que, em não havendo recusa, 

intime-se o acusado desta nomeação e, via de consequência, procedam 

as devidas alterações no Sistema Apolo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26097 Nr: 883-72.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDEVAL PINTO DE MIRANDA, FERNANDO 

FERREIRA DA CRUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.

Ante ao retorno dos autos, intimem-se as partes para, no prazo legal, 

requererem o que entenderem de direito, o que deverá ser certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo, se for o caso, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20830 Nr: 176-12.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Ribeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Ante ao retorno dos autos, intimem-se as partes para, no prazo legal, 

requererem o que entenderem de direito, o que deverá ser certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo, se for o caso, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38839 Nr: 1019-29.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 

em face de REGINALDO PEREIRA DE MOURA, pela prática, em tese, do 

delito previsto nos artigos 157, caput do CP.

Após o recebimento da denúncia na data de 12/07/2017 (fls. 58/58-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 75.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
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 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de FEVEREIRO de 2019, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as testemunhas arroladas às fls. 04-v.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34868 Nr: 482-04.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DOURADO DA SILVA, DIVINA MONICA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 

em face de KELLY DOURADO DA SILVA e DIVINA MONICA PEREIRA DOS 

SANTOS, pela prática, em tese, do delito previsto nos artigos 155, §4º, II 

do CP e 180, caput do CP, respectivamente.

Após o recebimento da denúncia na data de 08/05/2017 (fls. 62/62-v), as 

denunciadas apresentaram resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

68 e 89/90.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de JANEIRO de 2019, às 15h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as testemunhas arroladas às fls. 03-A.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34855 Nr: 470-87.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DUMHIWE BURUWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 

em face de JUNIOR DUMHIWE BURUWE, pela prática, em tese, do delito 

previsto nos artigos 155, caput do CP.

Após o recebimento da denúncia na data de 22/01/2018 (fls. 87/87-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

91/94.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de JANEIRO de 2019, às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as testemunhas arroladas às fls. 02-D.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 839-23.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA ALVES DE ALMEIDA, RINALDO 

TAVEIRA RIBEIRO, CLEITON GOMES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - OAB:15027, MURILO GODOY - OAB:11828 MS, THIAGO ALVES 

CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - OAB:11285MS

 Ante o exposto, indefiro a produção da prova pericial.De outro norte, em 

relação à produção da prova testemunhal, malgrado a extemporaneidade 

da apresentação do rol, diferentemente da prova pericial, aquela não se 

mostra prescindível, até porquanto duas testemunhas são comuns às 

partes e outras duas foram inquiridas na fase extrajudicial. Portanto, 

diante dos princípios que norteiam o processo penal, afastada a 

prescindibilidade da produção da prova testemunhal, esta deve ser 

deferida.Posto isso, defiro a produção da prova testemunhal (fls. 392).b) 

(...)Pugnam os denunciados CLEITON e KARINA pela juntada de cópia 

integral do procedimento licitatório que instrui o presente feito, bem como 

apresentam testemunhas a serem ouvidas em Juízo (fls. 327/352).Atento 

à manifestação Ministerial (fls. 396/397) entendo desnecessária a juntada 

de cópia integral do processo licitatório - Carta-Convite 008/2008; tendo 

em vista que a documentação acostada aos autos se mostra idônea, nada 

tendo os acusados referido que possa infirmar a sua validade, bem como 

pela expressa confirmação da participação no procedimento administrativo 

(fls.329/330 e 343/344). Por tais razões, indefiro o pedido de juntada de 

cópia integral do processo licitatório Carta-Convite nº 008/2008 aos 

autos.Defiro a prova testemunhal requerida pelos denunciados. Anoto as 

testemunhas arroladas às fls. 335/336 e 349.DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTONecessário o prosseguimento do feito, para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 
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FEVEREIRO de 2019, às 15h30min (MT).Intimem-se os acusados e seus 

respectivos patronos, bem como as testemunhas arroladas pela acusação 

e pela defesa, para comparecerem à audiência supra designada e, em 

relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento acarretará 

na condução coercitiva das faltantes.Em sendo o caso, depreque-se a 

oitiva das testemunhas que não residem nesta urge, devendo ser 

observado o teor da Súmula 273 do STJ.Anoto as testemunhas arroladas 

às fls. 07, 335/336, 349 e 392.Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 504 Nr: 597-40.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCINO CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TIAGO DE CASTRO - 

OAB:103160MG

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO os requerimentos do Presentante do Ministério às fls. 431.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 04 de FEVEREIRO de 2019, às 

13h30min (horário de Cuiabá/MT).

Intimem-se as testemunhas ALMIR CANDIDO DE MELO e OSMAR DE 

JESUS BORGES, podendo ser encontradas nos endereços descritos às 

fls. 434/435.

Intimem-se, pessoalmente, a advogada nomeada à fl. 427 e o réu, via carta 

precatória (fls.410/413), para comparecerem à solenidade.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva da vítima GASPAR PEREIRA DE 

SOUZA e da testemunha EUDIS JOSE DA SILVA, às Comarcas de 

Confresa/MT e Primavera do Leste/MT, respectivamente, devendo as 

intimações ser realizadas nos endereços indicados às fls. 432/433.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24923 Nr: 1048-60.2009.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA BATISTA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário proposta por 

MADALENA BATISTA LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

O feito fora sentenciado (fls.192/195). O requerido interpôs recurso de 

apelação (fls.197/201-v), contrarrazões (fls.203/206). Ocorre que após a 

remessa dos autos ao TRF-1, estes retornaram a este Juízo com a 

determinação de fl. 213, para que fosse juntada nova mídia de gravação 

de audiência de instrução, tendo em vista a mídia de fl.110 estar quebrada.

A gestora judiciária desta Comarca certificou a inexistência de backup da 

aludida mídia de instrução (fl.216).

Manifestação da autora (fl.217) pugnando pela realização de nova 

audiência de instrução.

É a síntese.

Decido.

Ressalta-se que o feito já fora sentenciado por este Juízo (fls.192/195).

Tendo em vista a certidão de fl.216, determino a remessa dos autos ao 

TRF-1, aguardando demais diligência que entender cabíveis.

Sobreleva pontuar que a mídia danificada continha exclusivamente o 

depoimento pessoal da parte autora, inexistindo cópia.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 7811 Nr: 503-92.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER CRUZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Posto isso, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que satisfeita a 

dívida pelo devedor.Certificado o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Campinápolis – MT, 14 de novembro 

de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31137 Nr: 901-92.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Visto.

 Diante da não concessão do efeito suspensivo nos autos em apenso 

(Cód. 32782), revogo a decisão de folha 104 e, por conseguinte, 

determino a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito; sob pena de suspensão do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21176 Nr: 188-30.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NOGUEIRA BATAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->determinação

Trata-se de Execução por Quantia Certa promovida por BANCO DO 

BRASIL S.A em face de LEANDRO NOGUEIRA BATAGIN.

Instada à manifestação, a parte exequente pugnou pela expedição de 

ofício aos órgãos conveniados a fim de se obter o novo endereço do 

executado (fl.193).

Neste diapasão, defiro o pugnado pelo exequente, determinando que a 

pesquisa de endereço do executado seja realizada por meio do SISTEMA 

INFOJUD.

Aportando as informações ao presente feito, intime-se o exequente para 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 1813-50.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO A. PEREIRA-ME, HELIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 
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BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32333 Nr: 88-31.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Decisão->Determinação

Indefiro o pedido de suspensão de fl. 105, visto que já transcorreu período 

superior ao prazo solicitado para a suspensão.

Posto isso, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Ainda, certifique se houve manifestação do executado quanto ao laudo de 

avaliação do imóvel às (fls.61/63).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, volte-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2245 Nr: 666-72.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA, 

FERNANDO CARLOS DA COSTA, EDUARDO CARLOS DE FARIAS, 

RICARDO CARLOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - OAB:6.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor.Certificado o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 60-24.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA, SANDRO LUCIO 

CHAVEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão->Determinação

 Trata-se de pedido formulado pelo réu SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE 

LIMA, à fl. 159, consistente na autorização para saída temporária nos dias 

19 e 20 de novembro do corrente ano, para se deslocar até a cidade de 

Água Boa/MT.

O Presentante do Ministério Público manifestou favorável ao referido 

pedido (fls. 160).

É o relatório. DECIDO.

Como visto, cuida-se de pedido formulado pelo réu SANDRO LUCIO 

CHAVEIRO DE LIMA para que possa se deslocar até a urbe mencionada.

No compulsar dos autos, verifico que o Sr. SANDRO LUCIO cumpre 

atualmente medidas cautelares diversas da prisão, fixadas em audiência 

de custódia (fls. 49/53 e 57/57-v).

É a previsão do art. 319 do CPP:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

 (...)

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (...)”.

Constato que o réu tem comparecido mensalmente em Juízo, bem como 

que inexiste qualquer informação de descumprimento das medidas 

cautelares que lhe foram fixadas, inclusive, que já fora encerrada a 

instrução processual (fl.133), o que demonstra que sua saída temporária 

da Comarca não impõe risco à instrução.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de fls. 

159, AUTORIZANDO A SAÍDA TEMPORÁRIA do recuperando SANDRO 

LUCIO CHAVEIRO DE LIMA, nos dias 19 e 20 de novembro do corrente 

ano, devendo retornar para esta Comarca no dia 21.11.2018, e faço com 

fulcro no art. 319 do CPP, sem prejuízo das condições fixadas às fls. 

57/57-v.

Advirta-se o réu que deverá cumprir as demais condições que lhe foram 

impostas às fls.57/57-v.

Deverá o réu se apresentar na Secretaria desta Vara única, informando 

do seu retorno.

Ainda, intime-se a defesa para apresentação de memoriais finais, em 

cumprimento à determinação de fl. 133.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13829 Nr: 467-50.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L. 

F. GUIMARÃES - CENTRAL CONEXÕES, JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Castilho Soares - 

OAB:11464/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:4.275-MT, 

MARCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - OAB:6.977T/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Cível de Ressarcimento de Recursos ao Erário proposta 

pelo MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS/MT em desfavor de COMAB – 

CONSTRUTORA ONEIDE ALVES PIMENTEL, L. F. GUIMARÃES – CENTRAL 

CONEXÕES e JOAQUIM MATIAS VALADÃO.

 O Ministério Público, às fls. 566/567, manifesta desistência da oitiva da 

testemunha EMILIANA DIAS RIBEIRO e alega existirem irregularidades 

quanto à representação dos requeridos, pugnando pela regularização e 

reconhecimento da ineficácia dos atos praticados, em caso de inercia.

 Pois bem.

 Quanto à desistência da testemunha EMILIANA DIAS RIBEIRO, por também 

ter sido arrolada pelos requeridos, necessária a intimação destes para 

manifestar sobre o seu interesse.

 Assim, intimem-se os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o interesse na oitiva da testemunha EMILIANA DIAS 

RIBEIRO.

 Noutro norte, a respeito da representação processual, acolho a cota 

ministerial e determino a sua regularização, vez que às fls. 260 se vê a 

renuncia do Dr. DILERMANO; em fls. 310 o substabelecimento de MÁRCIA; 

contudo o renunciante permanece peticionando nos autos, conforme fls. 

425/429.

 Intimem-se os causídicos MÁRCIA NOGUEIRA MARIA GUIMARÃES (OAB 

nº 6.977), DILERMANO VILELA GARCIA FILHO (OAB nº 4.275) e o 

requerido, JOAQUIM MATIAS VALADÃO, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizarem a representação processual, sob pena de ineficácia 

dos atos praticados após a renúncia de fls. 260, nos termos do art. 104, 

§2º do CPC.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 1146-40.2012.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FRANCISCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AILTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do Código Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo, ante a litispendência com os autos de código 

28313.Condeno a parte autora nas custas processuais; entretanto 

SUPENDO a exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3°, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, extraia-se cópia da presente decisão e junte-se aos 

autos código 28313.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35220 Nr: 704-69.2015.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELIA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SIRLEY ALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:16.775-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pagamento das custas processuais (fls.59/60), 

necessário o prosseguimento do feito.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fl. 37, a partir do item II.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos 

autos os documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26955 Nr: 679-95.2011.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HÉLIO CANDIDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte autora; no 

entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°. Transitada 

em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, com as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 14 de 

novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27757 Nr: 363-48.2012.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ALVAREZ CASTELO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão-> Suspensão do Processo.

Tendo em vista o pedido de fls. 80/81, determino a suspensão do feito até 

fevereiro de 02/02/2019, tendo em vista as informações acerca do 

parcelamento do débito às fls.81/81-v.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestar interesse no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42651 Nr: 976-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, MAGDA 

LUCIA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes à diligência 

à Fazenda Cambaúva, região do Voadeira, Zona Rural, quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Guia de Complementação de Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.

Priscylla Murzin Rodrigues

Técnica Judiciária

Mat. 37.826

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18819 Nr: 392-11.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença dos autos em apenso 

(Cód. 36122).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10977 Nr: 440-67.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. C. 

VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Tendo em vista o translado da sentença dos embargos à execução 

(Cód.34566) transitada em julgado (fls.220/232), expeçam-se os ofícios 

requisitórios de acordo com os cálculos de folhas 200/202 e 205/206, 

conforme consignado na sentença supracitada (fls. 230); atentando-se 

para o disposto no art. 535, §3°, I e II, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26284 Nr: 8-72.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Decisão->Determinação.

ZIEL FRANCISCO DA SILVA, ADAIR FRANCISCO DA SILVA, APARECIDA 

CANDIDA DA SILVA, VALDENICY CANDIDA DA SILVA, MARIA LUCIA DA 

SILVA DOS SANTOS, ELEUZA APARECIDA DA SILVA, FRANCISCO JOSÉ 

DA SILVA, NILSON JOSÉ DA SILVA, EDEZIO PEREIRA DOS SANTOS, 

EDSON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS e ALESSANDRO PEREIRA DOS 

SANTOS formularam Pedido de Habilitação de Herdeiros em razão do óbito 

de MIGUEL FRANCISCO DA SILVA (fls. 121/122).

Fora determinada a emenda ao pedido de habilitação (fls.123/123-v).

Às fls. 125/140 a parte autora promoveu a emenda à inicial, juntado 

instrumento de procuração e documentos pessoais dos herdeiros, tendo 

sido determinada a intimação da parte requerida para manifestação, 

restando silente (fl.143).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o instrumento de 

procuração (fls.125/126) e documentos pessoais (fl.133) constam o nome 

de MARIA CELIA CANDIDA DE JESUS, que não figurou no polo ativo do 

pedido em análise.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a parte ativa da demanda, visto que não consta a herdeira 

MARIA CELIA CANDIDA DE JESUS no pedido de habilitação.

Após, intime-se o requerido para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

com fulcro nos arts. 690 c/c 183 do CPC.

Cumpridas as determinações, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26978 Nr: 702-41.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Cód. 34790).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27678 Nr: 284-69.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEVALDO FARIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65.628/MG

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro EXTINTO O FEITO sem a resolução do 

mérito nos termos do art. 485, IV do CPC.Custas remanescentes, 

decorrentes do cumprimento de sentença, deverão ser arcadas pelo 

exequente. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento 

dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.À secretaria, para 

providências.Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 174-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 314. Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor 

descrito como excesso de execução, R$ 98.508,19 (noventa e oito mil, 

quinhentos e oito reais e dezenove centavos) - considerando o cálculo 

homologado (fls. 314) e o apresentado pelo exequente (fls. 277) - em 

consonância com o art. 85, §2°, do CPC, entretanto, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC (fl.41).Expeçam-se os 

respectivos alvarás, sendo o valor dos honorários sucumbenciais em 

favor do causídico e destacados 30% do valor principal também ao 

advogado, conforme folha 298; e, por conseguinte, 70% do valor principal 

em favor do autor Walteir Carneiro de Souza.Certificado o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria 

para providências.Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41113 Nr: 88-89.2018.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PULCENA ROSA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO MARCULINO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35977 Nr: 156-10.2016.811.0110
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARI PRIMICIAIS LTDA. - ME, MARILENE 

CORREA BORGES, PATRICIA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

I - Com base no art. 883, do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros: Cirlei Freitas Balbino da Silva Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22 e Joabe Balbino da Silva Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e Luiz Balbino da Silva 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, os quais deverão 

observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC.

II - Estabeleço como preço mínimo do imóvel consistente em uma área de 

terras de 24.20,00ha (vinte e quatro hectares e vinte ares), possuindo a 

matricula n° 304 CRI de Campinápolis/MT, situado a 6 (seis) quilômetros da 

sede desta Comarca, sendo banhado pelo Córrego Cachoeira, o valor de 

R$ 52.635,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais), o 

equivalente a 60% do valor avaliado do bem (fl. 19-v).

III - Consigno que os valores referidos deverão ser pagos em até 8 (oito) 

parcelas (art. 885, do CPC).

IV - Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 

as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso.

V – Intimem-se os leiloeiros para designar data da hasta pública.

VI – Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41815 Nr: 453-46.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, RAIMUNDO 

JOSÉ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes à diligência 

à Fazenda Cambaúva, região do Voadeira, Zona Rural, quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Guia de Complementação de Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32782 Nr: 476-31.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIO CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 Vistos.

Decisão->Não Concessão de Liminar

Recebo os embargos, visto que tempestivos, sem o efeito suspensivo; até 

porquanto o autor não demonstrou o periculum in mora, visto que do valor 

total cobrado inicialmente pelo débito, qual seja: R$ 45.457,44 (Quarenta e 

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), questiona nos presentes autos o valor de R$ 963,84 

(Novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)[ 

fls.135/136].

 Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, não 

presente o primeiro, prescinde de análise o segundo.

 Nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36122 Nr: 221-05.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, IMPROCEDENTES os embargos à execução, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de 

folhas 23/24 dos presentes autos.Condeno o embargante em honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa dos presentes embargos, nos termos do art. 85, §3°, I, do 

CPC.Transitada em julgado, translade-se cópia desta decisão para os 

autos da execução em apenso (Código 18819).Nada havendo, proceda-se 

a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42333 Nr: 825-92.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO A. PEREIRA-ME, HELIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à 

execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 917, §4° ,I, c/c 918, II, do Código do Processo Civil.Condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais, porém suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta decisão e junte-se aos autos de execução 

Código 40712.Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34790 Nr: 427-53.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Visto.

 Em atenção à decisão de fls. 45/45-v, determino o imediato cumprimento 

integral da decisão de fls. 36/37.

Após, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32061 Nr: 1807-82.2013.811.0110
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face do MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

 Em razão da sentença proferida às fls. 303/306, em atenção ao disposto 

no art. 496, I, do CPC, remeteram-se os autos ao segundo grau de 

jurisdição, em sede de reexame necessário (fls. 386).

 As partes compuseram acordo, conforme fls. 397/406 e 407, pugnando 

pela devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para a devida 

homologação.

 O Egrégio TJMT, às fls. 409, determinou o retorno do processo à primeira 

instância, ante o pacto celebrado.

 É o breve relato dos fatos. Decido.

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 397/406, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem o valor atualizado e individualizado para a 

expedição de alvará judicial em favor dos impetrantes e a ser restituído ao 

Município de Campinápolis, conforme disposto no acordo homologado.

Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

Campinápolis-MT, 14 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43956 Nr: 1569-87.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Fundamento e Decido.- Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.- Da gratuidade da justiça -O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei 

(CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou 

mediação -Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se a parte requerida, via remessa dos autos, para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a parte requerida ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19512 Nr: 231-98.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO COTA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 175/176, apresentados 

pela parte exequente.Intimem-se as partes quanto à homologação do 

cálculo.Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE ofícios requisitórios de 

Precatório Complementar, no valor de R$ 11.990,39 (Onze mil, novecentos 

e noventa reais e trinta e nove centavos) e RPV complementar, no valor 

de R$ 114,91 (Cento e catorze reais e noventa e um 

centavos).Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30707 Nr: 474-95.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENITA TEODORO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, JULIANA BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. LUZENITA TEODORO DA CUNHA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a do ajuizamento da ação (29/04/2013), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Confirmo o 

deferimento da tutela de urgência (fls. 72/74), devendo ser mantido o 

benefício implantado, visto que se trata de verba de natureza 

alimentar.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos 

do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.Publique. Registre. 

Intime-se.Tópico Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): 

LUZENITA TEODORO DA CUNHA; II - o benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural; III - a renda mensal atual: um salário mínimo; IV - a data de 
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início do benefício – DIB: 29/04/2013; V - a renda mensal inicial – RMI: um 

salário mínimo; VI - data do início do pagamento: prejudicado.Campinápolis 

– MT, 14 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1145-84.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA, 

MAURI QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pelo BANCO DO BRASIL 

S.A em face de GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA e MAURI 

QUEIROZ DOS SANTOS, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado 

de fls. 110.

Percebe-se dos autos que os exequentes não juntaram aos autos 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito, devendo, pois, ser 

atendido o disposto no art. 524 e seus incisos, do CPC.

Posto isso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularizar o pedido de cumprimento de sentença, na forma do artigo 

supramencionado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23219 Nr: 779-55.2008.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOAL RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184A

 (...) Decido.Diante dos documentos de fls. 377 e 379, constato que o ente 

público municipal já realizou o pagamento da consulta médica pretendida 

pelo autor, no entanto, além de não ser encargo de sua responsabilidade, 

há informação da inexistência de profissional apto à realização do exame 

necessário (fl.381) na clínica particular.Portanto, determino que seja 

intimada a Clínica Vale do Araguaia, no endereço indicado à fl. 377, para 

que proceda com o ressarcimento integral dos valores recebidos do 

Município de Campinápolis/MT (fl.377).Ainda, tendo em vista que o 

processo encontra-se paralisado desde fevereiro do presente ano, 

determino à Secretaria que mantenha contato com as Comarcas de Barra 

do Garças e Primavera do Leste, a fim de verificar se naquelas Comarcas 

atualmente existe perito médico NEUROLOGISTA para realização da 

perícia objeto da lide, devendo ser certificado nos autos e apresentada a 

qualificação do profissional.Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21198 Nr: 208-21.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOUSY NUNES MALUF DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT., IRANI 

VAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDINO FRANCO DE 

FREITAS - OAB:, WELITON CANDIDO DE LIMA - OAB:19574-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURÍPEDES MOURA FERREIRA 

FILHO - OAB:15.642/GO

 Visto.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

proposta por Fousy Nunes Maluf de Freitas em face do Estado de Mato 

Grosso, tendo sido Irani Vaz de Oliveira integrado a demanda, após a 

denunciação da lide pelo requerido.

Às folhas 179 foi deferida a produção da prova pericial, consistente no 

exame grafotécnico, a fim de constatar a autenticação dos documentos 

subscritos às folhas 40/43 dos autos.

O perito nomeado apresentou o valor dos honorários (fls.185/186), 

entretanto, posteriormente, não foi localizado para esclarecimento de 

alguns pontos suscitados pelas partes em relação ao valor da perícia.

Desta feita, à luz do art. 502 da CNGC, determino o encaminhamento dos 

autos à Secretaria com o escopo de que certifique se existe profissional 

habilitado para a realização da perícia grafotécnica nesta Comarca; caso 

negativo, oficie-se ao respectivo órgão de classe para que indique 

profissional para a realização da perícia.

Após, voltem-me os autos conclusos para nomeação do perito, nos 

termos do art. 465 do CPC.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27162 Nr: 886-94.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DIRCEU DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução, 

mantenham-se os autos conclusos para a prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38385 Nr: 716-15.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC MIE AJAWE, ABRÃO TSEBUPA 

XAVANTE, JOSE MARIA RUDZANE WAUTOMOWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Cumprida a finalidade, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante com as devidas homenagens de 

estilo.

Diante da nomeação do Dra. Lys Meire Toda Paiva, OAB/GO: 38479, para 

o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 1,5 (um e meio) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XXIV, item 1.2), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30504 Nr: 260-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição de 

testemunha. Declaro encerrada a instrução e mantenho os autos 

conclusos para prolação de sentença.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32238 Nr: 1979-24.2013.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSB, WRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO NEVES LOPES - 

OAB:/SP 231.849, ALEXANDER NEVES LOPES - OAB:188.671SP, 

ALEXANDRE DE AMORIM SAMPAIO - OAB:203.396SP

 Visto.

 Decisão->Determinação.

Fora homologado acordo entre as partes (fls.116/117), com o trânsito em 

julgado (fl.118).

O autor pleiteia (fl.119) o levantamento dos valores depositados nos autos 

às fls. 80/84, uma vez que oriundos de determinação judicial de fls. 69/70.

Instado à manifestação, o Ministério Público manifestou concordância com 

o levantamento dos valores depositados em favor do autor (fl.127).

Nesse norte, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar 

os dados bancários efetivação da medida.

 Expeça-se o competente alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados e vinculados ao presente feito, em favor do autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41898 Nr: 516-71.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PENHITSITSIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Anular o contrato de empréstimo consignado nº 555202369, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 13,47 (treze reais e 

quarenta e sete centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Diante da sucumbência mínima da 

parte requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no 

entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37858 Nr: 372-34.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 208606344, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 330,48 (trezentos e 

trinta reais e quarenta e oito centavos), com a incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 07/03/2010, conforme documento de fls. 21v (Súmula 

54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36054 Nr: 205-51.2016.811.0110

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SERAFIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista a manifestação Ministerial de fl.101, nomeio o causídico Dr. 

Jean Carlos Alves Caixeta OAB/MT - 20632, como curador do interditando 

ANTONIO SERAFIM DA SILVA, devendo ser intimado para manifestar, 

sendo que, em caso de aceitação, deverá acompanhar o andamento dos 

autos e atender aos chamados processuais. Na sentença serão fixados 

honorários advocatícios, de acordo com a tabela da OAB/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25428 Nr: 451-57.2010.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO, ANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3°, do CPC.Tendo em vista a nomeação de fls. 58, fixo os honorários 

advocatícios em favor da Dra. IANDRA SANTOS MORAIS, em 02 (dois) 

URH’s/Unidade Referencial de Honorários, nos termos da Tabela XI, item 

‘18’, ’18.3’, da OAB. O escrivão deverá lavrar a competente certidão da 

dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento 

n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Transitada em julgado, proceda-se à 

baixa e ao arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessár io.À secretar ia ,  para 

providências.Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 1790-46.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOMES CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32060 Nr: 1806-97.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32118 Nr: 1861-48.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE BORGES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 328-78.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSE & ASSMANN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA 

TESSARO RODRIGUES, MILLENA CIRINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13989/B

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pelas partes. Sai a parte requerida intimada para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após intime-se o autor para 

impugnação no mesmo prazo. Em seguida, vistas ao Ministério Público. 

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40741 Nr: 1830-86.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL ALVES TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

JANEIRO de 2.019, às 17h15min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se 

as partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32408 Nr: 154-11.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO AMORIM GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 

em face de ERALDO AMORIM GUIMARÃES, pela prática, em tese, do delito 

previsto nos artigos 129, §2º, IV e 329, ambos do CP.

Após o recebimento da denúncia na data de 20/03/2018 (fls.150/150-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

156/156-v.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de JANEIRO de 2019, às 16h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as testemunhas arroladas às fls. 02-D.
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Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 305-40.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUZA ALMEIDA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Homologo a desistência Ministerial quanto à testemunha JOSAILTON 

EPIFÂNIO DO PRADO (fl.231), uma vez que fora arrolada somente pela 

acusação (fl.07).

 Tendo em vista as audiências realizadas (fls.180/185 e 203/207), 

verifica-se que só falta o interrogatório da implicada ELEUZA ALMEIDA DA 

SILVEIRA.

Assim, designo o dia 22 de JANEIRO de 2018, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT), para realização do interrogatório da denunciada.

 Intimem-se a acusada e seu advogado para comparecem à audiência 

supra designada.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31822 Nr: 1591-24.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.Custas 

remanescentes, se houver, ficam a cargo do autor; no entanto, suspendo 

a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC (fl.20/21).Transitada em 

julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, com as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 915-08.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PASSERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 (...) Quanto aos autos de Cód. 23958, observa-se que o autor figura 

como executado.Constata-se que, como pontuado pelo autor, este não 

integrou os processos Cód. 11676 e 19911, o que prejudica o 

contraditório, razão pela qual, hei por bem INDEFERIR o requerimento 

quanto a tal pedido. Quanto a tal situação, é o entendimento da 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO 

RETIDO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA E DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO 

DECÊNDIO ESTABELECIDO EM DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO 

TEMPORAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO EM SUA ELABORAÇÃO, POIS PRODUZIDA EM 

PROCESSO DO QUAL NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO A PARTE EM FACE DE 

QUEM UTILIZADA. MÉRITO. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 70071872311 RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018)Noutra banda, com relação 

ao Cód. 23958, tratando-se de execução fiscal, em que a parte requerida 

pleiteia cópia da CDA, tendo a parte autora figurado como executada e 

exercido seu direito ao contraditório, cabível o deferimento da prova 

emprestada.Desde feita, neste ponto, cabível o deferimento da prova 

emprestada.Por conseguinte, DEFIRO a juntada de cópia da CDA que 

instrui a Execução Fiscal – Cód. 23958, aos presentes autos.Concluída a 

determinação retro, declaro encerrada a instrução e concedo prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para oferecimento de alegações finais, na 

forma do art. 364, §2°, do CPC.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41949 Nr: 566-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 784262900, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 692,48 (seiscentos e 

noventa e dois e quarenta e oito reais), com a incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 07/05/2014, conforme documento de fls. 39 (Súmula 

54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37717 Nr: 254-58.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 595944981, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.425,64 (mil 

quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, 

STJ);c)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

07/03/2012, conforme documento de fls. 22 (Súmula 54, STJ);d)Condenar 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37713 Nr: 250-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 193961188, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 4.651,20 (quatro mil 

seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao 

mês, a partir do início do contrato, 07/02/2010, conforme documento de fls. 

22 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35281 Nr: 743-66.2015.811.0110

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça sobre 

os valores depositados na conta do Bradesco S/A, diante da informação 

de folhas 31/32.

Em seguida, também diante da informação de folhas 31/32, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para ciência e providências que entender 

cabíveis.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41980 Nr: 594-65.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43618 Nr: 1426-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRUNES ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 1387-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JESUS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43416 Nr: 1312-62.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43387 Nr: 1296-11.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43265 Nr: 1250-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO PEIXOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43189 Nr: 1214-77.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43188 Nr: 1213-92.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 536-62.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43459 Nr: 1347-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43180 Nr: 1206-03.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43462 Nr: 1350-74.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 1328-16.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43422 Nr: 1318-69.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 1315-17.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43172 Nr: 1199-11.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43170 Nr: 1197-41.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43147 Nr: 1176-65.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEHODZUBO TSINHAMAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31938 Nr: 1699-53.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VENIEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:173.524, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da parte 

executada para liberação dos valores bloqueados às folhas 48/49.

O solicitante deverá possuir poderes/autorização para levantamento dos 

valores.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33363 Nr: 924-04.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SANTOS BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS 

FILHO, RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Dispositivo.

Ante o exposto, opino pelo julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos da 

exordial, bem como do pedido contraposto, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei 9.099/95.

Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para homologação.

Campinápolis - MT, 13 de novembro de 2018.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33400 Nr: 955-24.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSIAS NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMADETB DISTRIBUIDORA DE LIT. DE FORM. 

TEOLOGICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

Diante da contumácia da parte promovente, opino pelo julgamento de 

EXTINÇÂO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95.

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30773 Nr: 543-30.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DE P. CAMARGO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

O solicitante deverá possuir poderes/autorização para levantamento dos 

valores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, expeça-se o alvará de levantamento; após, 

arquive-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 860-28.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:14.258-A

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Encaminhe-se os autos à Juíza Leiga para minuta da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27266 Nr: 990-86.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27242 Nr: 966-58.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISCA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, expeça-se alvará do valor depositado à folha 146 

em favor da parte exequente. O solicitante deverá possuir 

poderes/autorização para levantamento dos valores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Realizadas as deliberações, arquivem-se.

 Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27245 Nr: 969-13.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELIA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos, e ainda:

Desta forma, confirmada a existência de valores(fl.150), proceda-se a 

devolução em favor da parte executa, conforme folha. 144.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

O solicitante deverá possuir poderes/autorização para levantamento dos 

valores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27248 Nr: 972-65.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Dispositivo.Posto isso, opino pelo JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO, 

nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95.Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Lys Meire Toda PaivaJuíza 

LeigaHomologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 13 de 

novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27287 Nr: 1011-62.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHAN BUENO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, expeça-se alvará do valor depositado à folha 131 

em favor da parte exequente. O solicitante deverá possuir 

poderes/autorização para levantamento dos valores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Realizadas as deliberações, arquivem-se.

 Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 1013-32.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OILDES MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Dispositivo.

Posto isso, opino pelo JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos 

do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 734-75.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

Por estas razões, recomendo a extinção do processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, §1°, da Lei n° 9099/95 c/c 485, III, do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33612 Nr: 1085-14.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA DE JESUS BATISTA, CLAUDIA DE 

JESUS DO NASCIMENTO, CLAUDIANA DE JESUS DO NASCIMENTO, 

FABIANA DE JESUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184A

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, expeça-se o alvará para levantamento dos valores 

em favor dos autores; o solicitante deverá possuir poderes/autorização 

para levantamento dos valores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25082 Nr: 108-61.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER WILIAN GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA - OAB:13983/A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Francisco Campos 

Gomes em desfavor de Walber Willian Guimarães.

 A parte exequente apresentou os cálculos às folhas 99/100, dos quais a 

parte executada impugnou, aduzindo excesso de execução (fls. 108/109).

Desta feita, primeiramente, à luz do art. 52, II, da Lei 9.099/95, 

encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para apresentação dos 

cálculos, tendo por base a sentença (fls. 92/94-v).

Após, intimem-se as partes para manifestar sobre os cálculos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27285 Nr: 1009-92.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Floriano Henrique do 

Nascimento em desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – 

CEMAT, substituída por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A.

 Constata-se dos autos a divergência de manifestação do executado, 

visto que às folhas 134/136, efetivou o depósito dos valores e requereu a 

extinção dos feitos pelo cumprimento da condenação. No entanto, 

posteriormente, descreve que já havia cumprido o acordo desde o ano de 

2013 (fls. 139/143).

Nesse diapasão, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclarecer a divergência referida.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se alvará de 
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levantamento do valor depositado em juízo (fl. 135/136), em favor da parte 

exequente, conforme folha 182. O solicitante deverá possuir 

poderes/autorização para levantamento dos valores.

Caso haja manifestação da executada, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 92-34.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENTIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, opino por NÃO ACOLHER os Embargos de 

Declaração (fl.54/56), mantendo a sentença (fl.47) integralmente.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais.

Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, dê-se seguimento à sentença de folha 47/47-v.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27295 Nr: 1019-39.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27267 Nr: 991-71.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE ROSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Dispositivo.

Posto isso, opino pelo julgamento PROCEDENTE e extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c 924, 

II do CPC.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33589 Nr: 1071-30.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS IVAN CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA 

- OAB:10445/O

 Vistos, etc.

Decisão - Determinação

 Trata-se de Reclamação formulado por Carlos Ivan da Silva em face da 

TIM Celular S/A.

 Foi prolatada sentença de procedência da demanda às folhas 28/30-v.

 Às folhas 38/44 e 48/49, o executado demonstrou nos autos o 

cumprimento voluntário da obrigação.

 Instada a se manifestar, a parte autora requereu a liberação dos valores 

em seu valor.

Pois bem.

Diante do cumprimento voluntário da obrigação, determino a liberação dos 

valores em favor do autor e o arquivamento dos autos.

O solicitante deverá possuir poderes/autorização para levantamento dos 

valores.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campinápolis – MT, 12 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26933 Nr: 657-37.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI BATISTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE KALLEY BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Dispositivo.

Isto posto, opino pela Extinção sem julgamento de mérito do processo, com 

fulcro no artigo 485, VIII do NCPC pela desistência, determinando o 

arquivamento dos presentes autos.

 Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27310 Nr: 1034-08.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERSON MENDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Dispositivo.

Posto isso, opino pelo julgamento PROCEDENTE e extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c 924, 

II do CPC.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 14 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27291 Nr: 1015-02.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Dispositivo.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

uma vez que satisfeita a obrigação tratada nestes autos.

Lys Meire Toda Paiva

Juíza Leiga

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 13 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44011 Nr: 59-91.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Madeiras colina Verde 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e julgo EXTINTA a 

execução fiscal, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 

II do Código de Processo Civil.Custas processuais, pela Exequente, que é 

isenta.Condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

dívida tributária, nos termos do artigo 85, § 3º do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 14 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 1360-29.2010.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO BASTIAN, MARISA FÁTIMA 

NOVAKOWSKI BASTIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA BENTO DA SILVA, GERVÁSIO 

CASTRO ALVES, OLEGÁRIO SASSI, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, 

SALETE LUCIA SEGANFREDO, MARIA MAGALHÃES CASTRO, WALTEMIR 

FERNANDES, DEUZELITA GNATA FERNANDES, Juracy Fagundes Sassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, e com fundamento no artigo 1.238, caput, do Código 

Civil, para o especial fim de DECLARAR O DOMÍNIO DA AUTORA SOBRE A 

ÁREA ABAIXO DESCRITA, nos termos do memorial descritivo de fl. 91, 

servindo esta sentença como título para a matrícula no CRI 

local.Considerando que não há notícia nos autos de matrícula existente 

sobre a área, determino que a parte Autora promova a abertura da 

matrícula, nos termos do memorial descritivo de fl. 91 e com observância 

do mapa anexo a esta sentença, oriundo da CEI Anoreg, no prazo de 90 

(noventa) dias, devendo arcar com o ônus das despesas cartorárias.Esta 

sentença servirá de título para oportuna matrícula no Serviço Registral de 

Imóveis, independentemente do pagamento do tributo de transmissão inter 

vivos.Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais).Cumpram-se as disposições do Código de Normas da Corregedoria 

da Justiça. P.R.I., inclusive a Defensoria Pública.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para registro junto do Registro de Imóveis 

competente (LRP, art. 226).Oportunamente, arquivem-se.Diligências 

necessárias.Cláudia, 14 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 730-31.2014.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANTÔNIO LIESENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49925 Nr: 881-07.2008.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA, 

GISELE GLATZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Rio de Janeiro/RJ via malote digital, 

devendo o(a) advogado dos Denunciados acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49925 Nr: 881-07.2008.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA, 

GISELE GLATZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Engenheiro Beltrão/PR, via 

malote digital, devendo o advogado dos Denunciados acompanhar o 

andamento da deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54636 Nr: 96-06.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT 15.904, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:OAB/RS 

77.231-A

 Diante disso, determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano. Decorrido o prazo, intime-se a parte Autora/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.2. Permanecendo 

silente, determino a intimação pessoal da parte Autora/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.3. Ao Arquivo Provisório, com as cautelas devidas.4. Int.5. 

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53497 Nr: 84-26.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO PERDONCINI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO WEINCH, MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francislei de Souza Castanha - 

OAB:PR/67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casati - OAB:19724/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para querendo 

apresentarem manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias acerca dos 

documentos apresentados pelo IBAMA às fls. 791/797.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81217 Nr: 364-26.2013.811.0101

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, GISELE 

GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO, DAIANE GAUDENCIO ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Renato de 

Oliveira - OAB:PR nº 40.424

 Autos nº 364-26.2013.811.0101 (Id. 81217)Ação Cautelar de produção e 

asseguração de provas com pedido de tutela inibitória antecipada 

Requerente: EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e outrosRequerido: 

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/AVistos.(...) Portanto, HOMOLOGO, 

POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, O 

LAUDO DE FLS. 866/904, concedendo-lhe a condição de prova judicial.Os 

autos devem permanecer em Cartório, conforme prevê o artigo 383 do 

CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cláudia, 14 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 285-81.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução do Mandado de Busca e 

Apreensão de fls. 91/92, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106265 Nr: 2977-43.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON VOLLBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106263 Nr: 2975-73.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS TRAUDI GUTJAHR VOLLBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106261 Nr: 2973-06.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SOLANGE BRUSSOLO PETENÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106096 Nr: 2887-35.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106092 Nr: 2885-65.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE JESUS LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106091 Nr: 2884-80.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ORMINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106089 Nr: 2883-95.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TONINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106086 Nr: 2882-13.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA MANARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106085 Nr: 2881-28.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106079 Nr: 2876-06.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE TREUHERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105968 Nr: 2820-70.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89853 Nr: 553-96.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a defesa do réu para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar acerca da devolução sem cumprimento da 

Carta Precatória para inquirição da testemunha Wueriques de Souza 

Vieira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92542 Nr: 2047-93.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RUBINI, VINÍCIUS VARANDA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:MT/10.483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251

 Vistos.

1. Com relação ao acusado Bruno, intime-se-o pessoalmente para 

constituir advogado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser-lhe 

nomeado defensor dativo.

2. Defiro o pedido da defesa do acusado Vinicius. Intime-se-a para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

3. Decorrido o prazo do acusado Bruno constituir advogado, nomeio 

desde já o Defensor Público atuante na Comarca para proceder a sua 

defesa. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92218 Nr: 1854-78.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCDSDS, IBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978/O

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para o fim de: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento de alimentos 

em prol dos autores no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

nacional, importando nesta data em R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), mais 50% das despesas extraordinárias (roupas, 

material escolar, medicamentos, despesas com odontologia), as quais 

deverão ser comprovadas.Consigno, ainda, que aludida importância 

deverá ser depositada, mensalmente, em conta bancária indicada pela 

genitora dos Autores, ou ser paga diretamente a ela, mediante recibo. 

Além disso, o pagamento deverá ocorrer até o 15º dia subsequente ao 

mês vencido.O termo inicial dos alimentos fixados, nesta sentença, 

deverão ser pagos a contar da presente data.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais, eis que é beneficiaria da justiça 

gratuita.P.R.I.Ciência ao Ministério Público.Em razão da atuação da nobre 

defensora dativo Dr. Jackson Sokolovski Alves, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no valor de 3 

URH da Tabela de Honorários da OAB/MT, no valor de R$ 2.689,53 (dois 

mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), 

referentes aos honorários advocatícios. Expeça-se certidão, nos termos 

do Provimento n. 09/2007 da CGJ.Cumpra-se, no que for pertinente, o 

Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85503 Nr: 347-19.2015.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 626 do Código de Processo Civil, cite-se o 

companheiro da de cujus, com cópia das primeiras declarações, para 

querendo contestar o feito no prazo legal.

2. Ainda, intime-se a PGE para querendo apresentar manifestação, com 

cópia das primeiras declarações, ou vista eletrônica dos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Após conclusos para análise de eventual impugnação ou avaliação dos 

bens caso necessário.

4. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 564-62.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN EDMUNDO NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (05.08.2014). A correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser 

observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de 

atualização monetária à Fazenda Pública. Os juros moratórios incidirão de 

acordo com o Manual da Justiça Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97904 Nr: 2254-58.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para informar se o pedido administrativo foi 

deferido ou não, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98491 Nr: 2550-80.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à 

causa, observando-se que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se o feito com as anotações necessárias. Cláudia, 16 

de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98801 Nr: 2703-16.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIAO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 
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OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (24.07.2017), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80379 Nr: 702-34.2012.811.0101

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PORFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Rezende dos Santos - 

OAB:16428MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Vistos.

1. Por razões de foro íntimo, declaro-me suspeita de atuar no presente 

feito.

2. Remetam-se ao Juiz Substituto.

3. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84560 Nr: 1471-71.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acerca da impugnação apresentada pelo Executado, no tocante à 

ausência de duas certidões emitidas em 08.08.2014 e que não constam na 

inicial, intime-se a Exequente para apresentar manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87785 Nr: 1403-87.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT para atualização do 

débito.

2. Com o resultado, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ante a inércia da parte Executada em efetuar 

o pagamento do débito.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98237 Nr: 2429-52.2017.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBERTO KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais 

para concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido 

de restituição, porquanto, pendente dúvida quanto à sua origem, interessa 

ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 91 do Código Penal 

e art. 25 da Lei de Crimes Ambientais.IV - Ciência ao Ministério.V – 

Intime-se.VI – Diligências necessárias.Cláudia, 19 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97528 Nr: 2060-58.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J DA GUIA BISPO CUNHA - SERRARIA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PIRES DE PAIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT 24.183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o substabelecimento sem reserva de poderes, revogo a 

decisão constante na Ref. 04.

2. Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os requisitos legais.

 3. Cite-se a parte Requerida, por mandado, para pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 701 do NCPC.

4. No mesmo prazo, poderá a parte Requerida oferecer embargos, 

observando que o não oferecimento implicará na conversão em título 

executivo (art. 702 c/c art. 701, §2º, ambos do NCPC).

5. Na hipótese de pagamento, a parte Requerida ficará isento das custas 

processuais (art. 701, § 1º, do NCPC).

6. Caso a citação resulte negativa, intime-se o autor para manifestação e 

15 (quinze) dias.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97367 Nr: 1977-42.2017.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J DA GUIA BISPO CUNHA - SERRARIA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): suelen zanardi da rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT 24.183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o substabelecimento sem reserva de poderes, revogo a 

decisão constante na Ref. 04.

2. Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo legal, a fim de 

acostar os versos dos cheques, eis que são nominais a terceiros.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97443 Nr: 2023-31.2017.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J DA GUIA BISPO CUNHA - SERRARIA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): estrela comercio de artigos de colchoaria eireli 

-me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT 24.183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o substabelecimento sem reserva de poderes, revogo a 

decisão constante na Ref. 04.

2. Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo legal, a fim de 

acostar os versos dos cheques, eis que são nominais a terceiros.

3. Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98042 Nr: 2311-76.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EBERLE, FRANCIELE CRISTINA 

COVATTI EBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos.

1. Acerca da indicação de bem à penhora feita pelos executados, 

conforme Ref. 12, intime-se o Exequente a fim de apresentar manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94517 Nr: 550-10.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MULTIFIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIÉGAS - OAB:MT 9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para análise do pedido da parte exequente, intime-se-a para juntar aos 

autos os contratos sociais de ambas as empresas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95967 Nr: 1259-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SCHICKMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR JOSÉ BIOLCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - OAB:75236, 

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - OAB:MT 20.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial interposta por VALDIR 

SCHICKMANN em face de ITACIR JOSÉ BIOLCHI, devidamente qualificados.

Durante o transcorrer do processo, a parte exequente manifestou pela 

desistência da ação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Exequente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, o que faço com base no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais já encontram-se recolhidas.

 P.R.Intime-se apenas a parte exequente, eis que não foi triangularizada a 

relação processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96835 Nr: 1695-04.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOKOLOVSKI, Vilson José 

Sokolovski, CLARI SOKOLOVSKI, IRACEMA REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.

1. Acolho as razões declinadas pelo Exequente, em especial o laudo 

produzido e considerando que o bem objeto da matrícula n. 1574 já 

constar como garantia da dívida, e determino a SUBSTITUIÇÃO da penhora 

realizada nos autos, a fim do ônus recair sobre a matrícula n. 1574.

2. Nos termos do artigo 838 do CPC, formalize por termo a penhora do bem 

indicado, intimando-se o executado, bem como sua esposa, se casado 

for, constituindo-se depositário do bem.

3. Após, cumpra o exequente conforme determina o artigo 837, do mesmo 

codex.

4. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

5. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

6. Pela derradeira vez, intime-se a parte Exequente a fim de informar o 

atual endereço do co-executado Vilson, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito por abandono da causa.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90917 Nr: 1059-72.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA, 

ELIETTI CARDENA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acerca do cumprimento parcial da missiva expedida, intime-se a parte 

Exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90886 Nr: 1042-36.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELI DE SOUZA, VANDERLEI NUNES 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao executado VANDERLEI, cumpra-se a decisão proferida 

na Ref. 20 (endereço constante nos autos de código 93005 - Rua Mario 

Correa da Costa, 461, centro, Cláudia).

2. No tocante à executada JOSELI DE SOUZA, determino sua citação por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90125 Nr: 684-71.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, VIVIANE DA VEIGA, ALEX DA VEIGA, FLAVIANE 

SIMONE DEPRA DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - OAB:, 

MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Intime-se a parte Exequente para apresentar manifestação acerca da 
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exceção de pré executividade interposta conforme Ref. 17 no prazo de 15 

(quinze) dias bem como para requerer o que de direito, eis que alguns 

executados foram citados.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100898 Nr: 354-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOKOLOWSKI MADEIRAS - EPP, 

CLEITON SOKOLOVSKI, DANIEL SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente promovida por Cooperativa de Crédito Sicredi em desfavor de 

CLEITON SOKOLOVSKI e outros, em que visa o pagamento no valor de R$ 

64.611,66 (sessenta e quatro mil, seiscentos e onze reais e sessenta e 

seis centavos), referente à dívida proveniente de título executivo, qual 

seja, cédula de crédito bancário nº B50930951-6.

 Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte Executada.

Durante o transcurso processual, as partes anexaram aos autos acordo 

firmado entre elas, requerendo a sua homologação e suspensão do feito 

até cumprimento do acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(Ref. 23), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Ref. 23.

2. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 3. Intime-se apenas a parte Autora.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86809 Nr: 992-44.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TONIAL, ADILSE BEDIN TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Vistos.

1. Nos termos do § 1º, do artigo 845, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem indicado (matrícula 3.603 do CRI 

local), intimando-se o executado, bem como sua esposa, se casado for, 

constituindo-se depositário do bem.

2. Após, cumpra o exeqüente conforme determina o artigo 844, do mesmo 

codex.

3. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

5. Com relação à petição constante na Ref. 43, intime-se o advogado dos 

executados para ajuizar os embargos à execução como processo 

autônomo, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85575 Nr: 386-16.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIMAR ROCHA CASTRO, LEONOR 

DEMARCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido constante na ref. 23. Ao Distribuidor para retificar o polo 

passivo a fim de incluir o Espólio de Leonor Demarch e seus herdeiros.

2. Após, citem-se, conforme endereço constante na Ref. 23.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84904 Nr: 44-05.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA NOBRE GOES, JOÃO ADELINO 

ROSSKOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Antes da citação por edital, determino a citação por mandado para os 

endereços constantes no resultado da busca de endereços.

2. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84208 Nr: 1233-52.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do § 1º, do artigo 845, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem indicado (matrícula 3.735 do CRI 

local), intimando-se o executado, bem como sua esposa, se casado for, 

constituindo-se depositário do bem.

2. Após, cumpra o exeqüente conforme determina o artigo 844, do mesmo 

codex.

3. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 84180 Nr: 1215-31.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido constante na Ref. 26. Cite-se por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias.

2. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1587-09.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SOKOLOVSKI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT 

em face de JACKSON SOKOLOVSKI ALVES, requerendo o pagamento do 

valor de R$ 19.371,15 (dezenove mil, trezentos e setenta e um reais e 

quinze centavos).

 A parte devedora mesmo devidamente citada conforme Ref. 15 e não 

apresentou embargos no prazo legal.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação monitória tem natureza cognitiva sumária, podendo ser utilizada 

pelo credor que possua prova escrita de um crédito sem força de título 

executivo, e que diante da autenticidade de tal documento pretende obter 

a satisfação do seu direito. Assim sendo, pretende-se aqui a cobrança de 

crédito oriundo de contrato de fornecimento, mediante a constituição do 

respectivo título executivo judicial.

No caso vertente, não tendo sido opostos embargos, o artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil, em sua segunda parte, dispõe que:

 “Artigo 701, § 2º: Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”

Assim, indefiro por ora o pedido de penhora on line, feito pelo autor.

Por conseguinte, CONVERTO o presente feito em Ação de Execução, e 

determino o regular prosseguimento do feito.

 Para tanto, intime-se a parte requerida para que, em 15 dias, efetue o 

pagamento do montante, sob pena de multa de 10% prevista no artigo 523, 

do CPC.

Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91699 Nr: 1533-43.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria Sul Laminados Eireli - EPP, 

ANDERSON FERNANDO GRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a parte autora para informar o atual endereço 

da parte Requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Com a informação, voltem conclusos para análise do pedido de 

aditamento da petição inicial.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97366 Nr: 1976-57.2017.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTA DA FRENTE IND. DE MÓVEIS E ESQ. 

LTDA.-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:MS 19.171, JULIA STEFANELLO PIRES - OAB:21073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS USADOS LTDA EPP em face de PORTA DA FRENTE INDÚSTRIA 

DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA EPP, requerendo o pagamento do valor 

de R$ 15.581,42 (quinze mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e 

dois centavos.

 A parte devedora mesmo devidamente citada conforme Ref. 14 e não 

apresentou embargos no prazo legal.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação monitória tem natureza cognitiva sumária, podendo ser utilizada 

pelo credor que possua prova escrita de um crédito sem força de título 

executivo, e que diante da autenticidade de tal documento pretende obter 

a satisfação do seu direito. Assim sendo, pretende-se aqui a cobrança de 

crédito oriundo de contrato de fornecimento, mediante a constituição do 

respectivo título executivo judicial.

No caso vertente, não tendo sido opostos embargos, o artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil, em sua segunda parte, dispõe que:

 “Artigo 701, § 2º: Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”

Assim, indefiro por ora o pedido de penhora on line, feito pelo autor.

Por conseguinte, CONVERTO o presente feito em Ação de Execução, e 

determino o regular prosseguimento do feito.

 Para tanto, intime-se a parte requerida para que, em 15 dias, efetue o 

pagamento do montante, sob pena de multa de 10% prevista no artigo 523, 

do CPC.

Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97890 Nr: 2242-44.2017.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:17828/B, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB-MT 6097-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas, devendo a primeira ser paga no prazo de até 30 

(trinta) dias, mediante comprovação nos autos.

2. Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os requisitos legais.

 3. Cite-se a parte Requerida, por mandado, para pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 701 do NCPC.

4. No mesmo prazo, poderá a parte Requerida oferecer embargos, 

observando que o não oferecimento implicará na conversão em título 

executivo (art. 702 c/c art. 701, §2º, ambos do NCPC).
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5. Na hipótese de pagamento, a parte Requerida ficará isento das custas 

processuais (art. 701, § 1º, do NCPC).

6. Caso a citação resulte negativa, intime-se o autor para manifestação e 

15 (quinze) dias.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97876 Nr: 2237-22.2017.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:17828/B, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB-MT 6097-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas, devendo a primeira ser paga no prazo de até 30 

(trinta) dias, mediante comprovação nos autos.

2. Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os requisitos legais.

 3. Cite-se a parte Requerida, por mandado, para pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 701 do NCPC.

4. No mesmo prazo, poderá a parte Requerida oferecer embargos, 

observando que o não oferecimento implicará na conversão em título 

executivo (art. 702 c/c art. 701, §2º, ambos do NCPC).

5. Na hipótese de pagamento, a parte Requerida ficará isento das custas 

processuais (art. 701, § 1º, do NCPC).

6. Caso a citação resulte negativa, intime-se o autor para manifestação e 

15 (quinze) dias.

7. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97814 Nr: 2208-69.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBISON FABIANO DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:SP n° 131.351

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas.

Acerca da preliminar arguida, entendo que confunde-se com o mérito da 

demanda.

Findadas as preliminares, declaro SANEADO o processo.

2. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) a comprovação da conduta 

imputada ao Réu; b) a comprovação do nexo causal entre a eventual 

conduta e o resultado danoso; c) a existência de danos morais e materiais 

sofridos pela parte Autora.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 31 de 

janeiro de 2019, às 13:30 horas.

4.1. Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da 

parte Autora. Com relação à prova pericial, postergo sua análise para 

depois da audiência de instrução e julgamento.

 4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 1424-63.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMBO LUIZ CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ESMERALDA LTDA, WALTER SALVI, ROSA LUCINI SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Alexandre de Melo e 

Rodrigues - OAB:8.027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:OAB/MT 17.585

 Vistos.

1. Considerando que a reconvenção é ação autônoma, intime-se a parte 

Requerida para recolher o valor das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça reconvencional.

2. Faculto ainda à parte Requerida manifestar acerca da contestação à 

reconvenção apresentada pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Acerca do pedido de assistência, será deliberado no momento do 

saneamento do feito.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96863 Nr: 1210-58.2009.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO VÍTOR DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levy Dias Marques - 

OAB:5828

 Vistos.

1. Primeiramente, a fim de regularizar a representação processual, 

intime-se o Dr. Jose Roberto Alvim para juntar aos autos procuração ad 

judicia ou substabelecimento, eis que os substabelecimentos acostados 

aos autos não demonstram a regularidade de sua representação. Prazo: 

15 (quinze) dias.

Caso não cumprida a decisão, intime-se pessoalmente a parte autora para 

dar andamento ao feito, regularizando sua representação processual, sob 

pena de extinção do feito pelo abandono da causa.

2. Após, conclusos para análise do pedido da parte Requerida conforme 

Refs. 10 e 11.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97412 Nr: 16137-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:OAB/MT 18.563/O

 Vistos.

1. Acerca do pedido de comparecimento bimestral em Juízo, DEFIRO. 

Autorizo a secretaria a proceder a intimação do reeducando por telefone.

2. Com relação às 10 horas de estudo para fins de remição, conforme 

parecer ministerial, INDEFIRO, eis que não completou 12 horas, percentual 
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esse definido em Lei.

3. Aguarde-se o cumprimento da pena ou eventual progressão de regime.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95209 Nr: 883-59.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Vistos.

1. Trata-se de executivo de pena em face do reeducando EGON MOHR, 

condenado a pena de 03(três) anos de reclusão em regime aberto, 

substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de 

serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como ao pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.

Todavia, determino que a Secretaria diligencie sobre o acórdão proferido 

na ação penal a fim de certificar se a pena está correta como lançada na 

guia de execução definitiva.

 Caso constate algum erro, determino desde já sua retificação.

Para audiência admonitória, designo o dia 13 de março de 2019, às 14:15 

horas.

2. Intime-se o reeducando no endereço constante aos autos, conforme 

Ref. 62, bem como seu advogado constituído via DJE.

3. Em havendo condenação em custas processuais e pena de multa, à 

Contadoria Judicial para realização do cálculo da pena de multa, no prazo 

de 05 (cinco) dias, devendo tal cálculo ser entregue até a data da 

audiência acima designada.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88845 Nr: 109-63.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Vistos.

1. A fim de evitar bis in idem, acerca da reparação de dano, abra-se vista 

ao Ministério Público para manifestação sobre os documentos 

apresentados pela defesa conforme Ref. 93.

Após, conclusos.

2. Depreque-se a oitiva da testemunha de defesa APARECIDO DE 

OLIVEIRA para o endereço atual constante no apolo: Avenida Jequitibás, 

654, Jardim das Palmeiras, Sinop/MT.

3. Com relação à testemunha Mizael, concedo pela derradeira vez o prazo 

de 05 (cinco) dias para a defesa informar seu atual endereço. Se nesta 

Comarca, voltem conclusos. Se em outra Comarca, depreque-se.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81835 Nr: 1016-43.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENOIR FELIPE BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554/O, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499

 Autos Virtuais n. 1016-43.2013.811.0101 (Id. 81835)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: LENOIR FELIPE BACHINSKI

Vistos.

1. Trata-se de ação penal instaurada em face de LENOIR FELIPE 

BACHINSKI, como incurso no artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais.

A denúncia foi recebida e devidamente citado, apresentou resposta à 

acusação, alegando não ser proprietário da área em questão.

Durante o transcurso processual, este Juízo determinou a constatação 

pelo meirinho a fim de informar quem era ou continua sendo o proprietário 

do imóvel.

O Ministério Público manifestou pela exclusão do acusado do polo passivo 

e a inclusão de Levi Zanardi (Ref. 60).

DECIDO.

Em constatação realizada, o meirinho informou que a área que sofreu o 

desmate e é objeto da presente ação trata-se de imóvel cujo proprietário é 

o Sr. Levi Zanardi e não o acusado, tendo sido ouvidos vizinhos e análise 

de coordenadas geográficas, em que pese o meirinho não ter utilizado o 

GPS para confrontar as coordenadas.

Ao que tudo indica, o IBAMA identificou o proprietário da área por 

indicação de um senhor de apelido “Catarino”, não constando maiores 

detalhes se o proprietário estava ou não no local dos fatos.

Assim, considerando o auto de constatação realizado, indicando outra 

pessoa como posseiro do imóvel que inclusive já responde a outras ações 

penais em andamento, necessário se faz declarar a ILEGITIMIDADE do 

acusado Lenoir no presente feito, devendo ser alterado o polo passivo a 

fim de constar LEVI ZANARDI.

Ante o exposto, declaro a ILEGITIMIDADE de Lenoir Felipe Bachinski no 

polo passivo da presente ação e determino a RETIFICAÇÃO para constar 

como acusado LEVI ZANARDI.

2. Ao Distribuidor para as alterações necessárias.

3. Preclusa a presente decisão, cite-se o acusado para oferecer defesa, 

no prazo legal.

4. P.R.I.

5. Diligências Necessárias.

Cláudia, 19 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93075 Nr: 2358-84.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO SIRENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, 

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - OAB:MT/15115, MATEUS 

MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o executado acerca da penhora realizada, conforme Ref. 17.

2. Ainda, intime-se o Sr. Perito para dar cumprimento à decisão que 

determinou a avaliação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

Autorizo a Secretaria a proceder a intimação por telefone ou e-mail, com 

certidão nos autos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88094 Nr: 1557-08.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos.
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2. No mais, cumpra-se a sentença prolatada. Não havendo requerimentos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, desapensem-se e arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84805 Nr: 1627-59.2014.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, SANTINA NEGRI 

DALLA LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR LENTZ, EDIVAN SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:OAB/MT 3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98946 Nr: 2779-40.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 Vistos.

1. Defiro, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita à parte embargante.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

3. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99057 Nr: 2836-58.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CAMPOS LIMA, JAICILENE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:MT-20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, com fundamento no 

artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte embargante.Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, observando-se 

ser beneficiária da Justiça Gratuita.P.R.I.Remeta-se cópia da presente aos 

autos principais (código 90882).Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 20 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 2926-66.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17976/O, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Vistos.

1. Faculto à parte embargante apresentar manifestação acerca da 

impugnação aos embargos, constante na Ref. 10, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, em igual prazo, justificando sua relevância para o deslinde da 

questão.

3. Em seguida, conclusos para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado da lide.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100069 Nr: 3341-49.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3341-49.2017.811.0101 (Id. 100069)

Embargos à execução

Vistos.

Trata-se de embargos à execução interposto por FERNANDO ROBERTO 

DALMASO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, alegando, em 

síntese, que há excesso na execução, em razão da amortização havida 

com o pagamento das parcelas, havendo a cobrança de juros ilegais e 

cobrança cumulada e indevida de encargos, caracterizando a nulidade do 

contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a 

procedência do pedido.

DECIDO.

Os embargos foram opostos em 11.12.2017 e analisando o processo 

executivo de código 90922 (autos n. 1064-94.2016.811.0101), na Ref. 18 

consta a juntada do mandado de citação em 03.10.2017.

 Determinada a certificação de tempestividade, a Secretaria informou que 

os presentes embargos são intempestivos.

Nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil, “os embargos 

serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, 

na forma do art. 231.”

Logo, estes embargos são intempestivos.

 E considerando o teor do artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil, 

que autoriza a rejeição liminar no caso de intempestividade, não obstante a 

relevância dos argumentos articulados na peça inicial de embargos, o 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, é medida de rigor.

III – DISPOSITIVO

 Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, com fundamento no 

artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, 

observando-se ser beneficiário da Justiça Gratuita.

P.R.Intime-se apenas a parte autora.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cláudia, 20 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90078 Nr: 664-80.2016.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Tenedini, VALDENICE GALELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de crédito de livre admissão de 

associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Embargantea, 
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alegando que a decisão proferida é obscura, ao determinar o índice do 

INPC em substituição ao CDI e com relação aos honorários sucumbenciais 

(Ref. 20).

Determinada a intimação da parte contrária, esta apresentou manifestação 

constante na Ref. 27.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pela parte embargante, 

entendo que não merecem acolhimento, eis que não há contradição a ser 

sanada, seja com relação ao índice adotado, seja em relação aos 

honorários de sucumbência.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a obscuridade apontada pelo 

Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a decisão prolatada.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94886 Nr: 736-33.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME, Daiane Seganfredo, 

NELSON EXPEDITO SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:OAB/MT 18.115-A

 Vistos.

1. Defiro, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita à parte embargante.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

3. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87789 Nr: 1404-72.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU COAN, MARIA EUGENIA MORINELLI COAN, 

CELIR COAN, CIRIN COAN, LINEU COAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCONTATO COMERCIO E 

REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:OAB/MT - 9061-B

 Vistos.

1. Em razão do acórdão prolatado, intime-se a parte embargante para 

apresentar manifestação acerca da impugnação e documentos 

constantes na Ref. 07, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas 

a serem produzidas, para o deslinde da questão, justificando sua 

relevância e pertinência.

3. Após, conclusos para saneamento do feito ou julgamento antecipado da 

lide.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101090 Nr: 469-27.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO LUIZ RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos Virtuais Id. 101090 Embargos à Execução Vistos. 1. Recebo os 

embargos sem atribuição de efeito suspensivo à execução, tendo em vista 

a ausência dos requisitos necessários, dentre eles, os requisitos para a 

concessão da tutela provisória: perigo de dano grave de difícil ou incerta 

reparação. (...) 2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). 3. Se com a 

resposta forem apresentados documentos, intime-se o embargante para 

sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, 

voltem conclusos para deliberação. 4. Determino o apensamento deste 

feito aos autos principais (código 98080).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84697 Nr: 1550-50.2014.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO, ADEMIR 

RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:14037/MT

 Vistos.

1. Considerando que o presente feito não foi apensado aos autos 

principais (código 82866), que atualmente estão em trâmite na Comarca de 

Sinop (autos n. 211-56.2014.811.0101 - código 295593 - 1ª Vara Cível), 

determino sua imediata remessa para que o Juízo da 1ª Vara Cível, 

competente para a causa, profira decisão.

2. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87701 Nr: 1366-60.2015.811.0101

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERNANDES ALVES, M.M 

Produçõese Eventos - MEI, Mickael de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANGELY MENEGAZZO 

MEDEIROS - OAB:19958/O

 Vistos.

1. Apresentada a defesa, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas.

2. Intimem-se as testemunhas arroladas na representação.

3. Intimem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, ainda que compareçam 

independente de intimação. Se necessário, depreque-se.

4. Intimem-se pessoalmente os Requeridos para depoimento pessoal. Se 

necessário, depreque-se.

5. Ciência ao Ministério Público e a douta defesa.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 802 de 989



 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54386 Nr: 965-03.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP, JOÃO 

SOKOLOVSKI, RODRIGO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 671-14.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ANTONIO COSTA - ME, GENTIL 

ANTONIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Avaliação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00, correspondente ao zoneamento 

"União do Sul/Zona Urbana", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93360 Nr: 2518-12.2016.811.0101

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA CAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO, ANGELO 

VERSI SEQUINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS VALDIR CARRARO - 

OAB:23958/O

 Vistos.

1. Procedo as buscas do atual endereço da parte Requerida/Executada 

ANGELO VERSI SEQUINEL e CPF n. 142.186.319-72 nos sistemas que o 

Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, desde que 

atendidos os dados necessários para a pesquisa.

2. Caso não seja encontrado qualquer endereço nos sistemas acima, 

oficie-se a Serasa e SCPC, às operadoras de telefonia (OI, CLARO, VIVO 

e TIM), para informarem o atual endereço do Requerido, no prazo de 10 

(dez) dias.

3. Em sendo encontrado endereço diverso do constante nos autos, 

CITE-SE/INTIME-SE e caso necessário, expeça-se carta precatória para tal 

fim.

4. Em caso negativo, intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o 

que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5. Intime-se ainda a parte autora para querendo apresentar réplica à 

contestação ofertada, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93597 Nr: 129-20.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR SABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:OAB/MT 11032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:MT 

8.838-B

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98873 Nr: 2738-73.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Perondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Autos n. 2738-73.2017.811.0101 (Id. 98873) Ação de reconhecimento e 

dissolução de sociedade c/c partilha Requerente: VILSON PERONDI 

Requerido: REGINALDO DA SILVA Vistos. 1(...) 2. Fixo os seguintes 

pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) a existência de 

sociedade de fato entre as partes, seu início e sua dissolução; b) a 

contribuição de cada parte para a sociedade; c) como se deu a aquisição 

do terreno e as despesas com a construção do prédio. 2.1 As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 3. Determino a produção de prova testemunhal. 

3.1 Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 3.2. Para prova 

testemunhal, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 12 de dezembro de 2018, às 14:30 horas. 3.3 As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 10 (dez) dias, 

devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob 

pena de PRECLUSÃO. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92845 Nr: 2208-06.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 1. Primeiramente, com razão a parte Requerida, eis que não consta 

qualquer documento acerca da residência do Requerente nesta Comarca. 

Assim, intime-se a parte Autora para acostar aos autos comprovante de 

residência no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem conclusos.2. (...) . 3. Fixo como pontos 

controvertidos: a) existência do negócio jurídico com a assinatura da parte 

autora; b) a comprovação da conduta culposa imputada ao Réu; c) a 

comprovação do nexo causal entre a eventual conduta e o resultado 

danoso; d) a existência de danos morais sofridos pela Autora. 3. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).4. Determino a prova pericial para 

realização de exame grafotécnico no suposto contrato firmado entre as 

partes, nos seguintes termos: A) Nomeio o Sr. CARLOS FERNANDO 
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FERRACIOLLI (engenheiro civil, com endereço profissional localizado na 

rua das Ipoméias, n.º 1020, Setor Industrial Norte, Sinop/MT), para 

proceder ao exame grafotécnico. O Perito nomeado deverá apresentar 

proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da 

perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC. Os 

honorários serão rateados pelas partes, nos termos do artigo 95 do CPC, 

devendo ser observado que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. B) 

As partes, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarão assistentes técnicos e 

formularão quesitos (CPC, art. 465, §1º). C) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92553 Nr: 2057-40.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR ANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - 

OAB:PR 28.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Ante o transcurso do prazo desde a petição constante na Ref. 65 e a 

presente data, concedo à parte Autora o prazo de 10 (dez) dias, pela 

derradeira vez, para informar o atual endereço de suas testemunhas, sob 

pena de preclusão.

Caso seja informado em outra Comarca, depreque-se.

Caso seja informado nesta Comarca, voltem conclusos para designação 

de audiência de instrução.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem conclusos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85208 Nr: 219-96.2015.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO QUINTILIADO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82274 Nr: 1469-38.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDAIR VICENTE DA SILVA, Cpf: 

02624327142, Rg: 0974672-2, Filiação: Maria Aparecida da Silva e Pedro 

Vicente da Silva, data de nascimento: 19/01/1976, brasileiro(a), natural de 

Marcedes-PR, convivente, alinhador de serraria. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em desfavor de Aldair Vicente da Silva, pela prática, em tese, do delito 

previsto no art. 180, "caput", do Código Penal e, art. 16 da Lei 10826/2003.

Despacho: Vistos.1.Recebo a denúncia em face do réu ALDAIR VICENTE 

DA SILVA, por verificar a inexistência de inépcia da inicial e estarem 

presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as condições 

para o exercício da ação penal (art. 395, CPP).2.Cite-se o acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, 

CPP). Vale ressaltar, em consonância com o art. 396-A do CPP, que 

alterou substancialmente o procedimento no processual penal, que não é 

mais razoável resposta escrita apresentada nos moldes da antiga defesa 

prévia, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa, 

devendo o acusado, logo no início da ação penal, ter uma defesa 

consistente, que represente efetivamente um instrumento de defesa. Na 

eventualidade de a defesa não ser apresentada no prazo previsto, será 

nomeado defensor dativo, que deverá oferecê-la no prazo legal.3.Defiro o 

pedido de certidões feito pelo Ministério Público à fl. 68, apenas com 

relação ao item “2”, nos termos do item 7.5.1, inciso III, do CNGC. 

4.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de 

Identificação (item 7.5.1, inciso IV, do CNGC.5.Proceda-se a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) 

(item 7.5.1, inciso IV, do CNGC). 6.Após, venham conclusos para fins do 

art. 397 ou designação de audiência (art. 399, do CPP).7.Ciência ao 

MP.8.Diligências Necessárias.Cláudia, 06 de dezembro de 2013.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL RIBEIRO, 

digitei.

Cláudia, 14 de novembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010186-97.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação dos advogados das partes para, no prazo comum de 

10 (dez) dias, se manifestarem acerca da CERTIDÃO/CONSTATAÇÃO 

elaborada pelo meirinho, conforme determinação judicial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000087-85.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI VALTRICK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEIÇÃO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010006-52.2011.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-20.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da citação negativa, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-24.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010003-24.2016.8.11.0101 

REQUERENTE: MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de reclamação, 

promovida por MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que requer 

esclarecimentos quanto a fatura de energia do mês de junho de 2015, com 

cobrança de R$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais), e consequente 

diminuição do valor. Para tanto aduziu que é usuário dos serviços da 

reclamada, possuindo unidade consumidora nº 4833260. Declarou que foi 

surpreendido com a fatura do mês de junho de 2015, a qual veio com um 

valor exorbitante, qual seja, R$ 1.910,00. Afirmou que não concordou com 

a cobrança e buscou a requerida para solucionar o problema, que foi 

constatado após vários meses. Porém a cobrança ainda ficou em aberto, 

não tendo a empresa Reclamada justificado o valor excessivo faturado. 

Disse que primeiramente buscou o PROCON para tentar sanar o equívoco, 

entretanto foi infrutífero, motivo pelo qual intentou com a presente ação. A 

inicial foi recebida (evento nº 747422). Tentada a conciliação, esta restou 

inexitosa (evento nº 6594586). A parte Reclamada apresentou 

contestação suscitando preliminarmente a incompetência do Juizado 

Especial para julgar a presente ação, face à necessidade de produção de 

prova pericial técnica no equipamento de medição do reclamante. No 

mérito, pleiteou pela improcedência do pedido, sob a alegação que a 

cobrança foi realizada de forma correta, salientando que em uma inspeção 

realizada no dia 18.10.2013 na unidade consumidora do Reclamante foi 

constatado que o medidor estava com um elemento inoperante, fato este 

que impedia a correta aferição do consumo. Relatou que ante o apurado, 

os empregados da Reclamada retiraram o medidor para uma perícia, onde 

foi detectado que o medidor estava preso, fazendo com que não 

registrasse o consumo de energia. Diante disso, foi feita uma revisão de 

faturamento onde chegou-se ao valor cobrado na fatura do mês de junho 

de 2015. Assim, afirmou que a reclamada agiu dentro da legalidade e em 

plena consonância com as resoluções da ANEEL (evento nº 6638670). 

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito 

comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A 

parte reclamada arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

Criminal ante a necessidade de realizar perícia no medidor da parte 

reclamante. Entretanto, o pedido não merece ser acolhido, uma vez que o 

feito será julgado neste ato, sendo desnecessária a perícia no medidor, 

até porque pela própria perícia realizada pela reclamada já constatou-se o 

que gerou a cobrança supostamente excessiva. Assim, em atenção ao 

princípio da livre apreciação da prova pelo juiz, afasto a preliminar arguida 

pela parte ré. Conforme extrai-se dos autos, o autor busca o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de 

junho de 2015, no valor de R$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais). 

Denota-se ser uma relação de consumo o conflito em questão, sendo 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º e art. 14, da Lei 

nº 8.078/90). É cediço que o CDC possui um caráter preventivo, pois 

regula as relações de consumo com fins de evitar danos à parte mais 

fraca. Isto é, a importância da aplicação ao regime jurídico previsto no 

CDC, evita a exposição do consumidor às práticas abusivas da parte mais 

forte da relação de consumo. Outrossim, entendo desnecessária a prova 

pericial requerida pela parte reclamada, tendo em vista que os documentos 

constantes dos autos são suficientes para formar a convicção desse 

juízo. No caso em comento, a reclamada, através de seu funcionário, 

constatou que havia irregularidade no medidor da residência do 

reclamante quando estava fazendo uma fiscalização no dia 18.10.2013. 

Diante disso, procedeu a retirada do objeto para aferição, ocasião em que 

se averiguou que o disco encontrava-se preso, tendo sido o medidor 

reprovado. Devido ao problema, a reclamada procedeu cálculo utilizando o 

consumo médio do autor para chegar ao valor devido pelos meses em que 

o serviço foi utilizado mas não foi cobrado, tendo a empresa chegado ao 

montante de R$ 1.632,05 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinco 

centavos), o qual o reclamante não concorda. Observa-se que a 

reclamada juntou aos autos o termo de ocorrência e inspeção – TOI, 

planilha de cálculo revisão de faturamento, laudo de verificação 

metrológica IPEM/MT, planilha de consumo, entretanto trata-se de prova 

produzida de forma unilateral, uma vez que a retirada imediata do aparelho 

medidor impossibilitou que a parte autora providenciasse a presença de 

testemunhas ou técnico para acompanhar o procedimento e a realização 

da perícia por terceiro legalmente habilitado. Além disso, não se pode 

admitir que as empresas concessionárias utilizem a apuração do débito e 

alegada fraude na forma como vem sendo costumeiramente procedido, de 

maneira absolutamente unilateral, sem oportunizar que a parte sequer 

intervenha no denominado “laudo” por ela realizado, sem um mínimo de 

defesa e contraditório. Nessas situações, a vistoria, preenchida como 

“Termo de Ocorrência de Irregularidade”, é absolutamente ineficaz como 

prova da alegada irregularidade, pois o consumidor não tem possibilidade 

de acompanhar o trabalho com perito de sua confiança. Tal “laudo” é 

confeccionado exclusivamente pela concessionária, sendo costumeira a 

prática de retirar o medidor e levá-lo para as dependências da empresa. 

Daí, total ineficiência a tais procedimentos de verificação. Destarte, se 

houve fraude, esta foi constatada de maneira insatisfatória. Ainda, 

consigna-se que, mesmo sendo o autor o único beneficiado com o defeito 

constatado, não há como atribuir-lhe a violação, até mesmo porque, a 

prova foi produzida de forma unilateral e ausente qualquer documento que 

demonstre ter sido o responsável pelos danos ocasionados, ônus que 

incumbe a reclamada, porquanto caracterizada relação de consumo, 

incidindo à espécie o art. 6º, inciso VII, segunda parte do CDC. Ademais, 

houve falha na prestação de serviço por parte da reclamada que demorou 

vários meses para constatar a irregularidade no medidor do autor, mesmo 

retirando mensalmente a leitura para emitir fatura do consumo de energia 

elétrica. Assim, deixando a fornecedora de energia de comprovar 

qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, bem como 

deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório 

durante o procedimento utilizado para a constatação do vício propalado, 

acaba por ser ilegal a cobrança do débito correlatado. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE 

MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL 

UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - 

APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA 

E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E 

VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 
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MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -A 

inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação 

de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. -Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova 

estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a 

responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em 

medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura 

complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, 

tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado 

antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a 

prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos 

pleitos desta natureza. -Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. - Vencido em grau recursal, 

de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos 

serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da 

sentença de piso. (TJMT. Ap 152893/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2018) APELAÇÃO - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO IMPROVIDO. A cobrança de diferenças de consumo de energia 

elétrica sob a alegação de fraude no medidor deve ser precedida de 

perícia acompanhada pelo consumidor, não bastando para tanto mera 

inspeção realizada pelos funcionários da concessionária. A ameaça de 

corte no fornecimento de energia, decorridos mais de quatro anos sem 

que tenha havido resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor 

configura o dano moral. (TJTM. Ap 80578/2009, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/03/2010, Publicado no DJE 07/04/2010) (grifei) Sendo assim, no caso 

dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez 

que os atos praticados pela reclamada afrontam o direito do consumidor. 

Desse modo, o débito deve ser declarado inexigível, devendo a reclamada 

se abster de efetuar qualquer suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em decorrência da fatura no valor de R$ 1.910,00 (um mil, 

novecentos e dez reais). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a fim de DECLARAR INEXIGÍVEL a 

fatura referente ao mês 06/2015, no valor de R$ 1.910,19 (um mil, 

novecentos e dez reais e dezenove centavos), retirada da unidade 

consumidora nº 4833260. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se. Cláudia, 30 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-75.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000120-75.2016.811.0101 Ação de reclamação c/c indenização 

por danos morais Promovente: VALMIR JOSÉ MACHADO Promovido: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos. 

SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de reclamação c/c 

indenização por danos morais proposta por VALMIR JOSÉ MACHADO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

aduzindo, em síntese, que teve o fornecimento de energia elétrica 

interrompido em 20.09.2016, mesmo sem ter qualquer débito, e acionada a 

parte Requerida, via 0800, foi lhe dito que em 05 (cinco) horas estaria 

recebendo a visita técnica, todavia recebeu apenas no outro dia, tendo 

sido informado que era problema no disjuntor. Assevera que teve que 

dormir sem energia elétrica e fez várias reclamações, gerando 05 

protocolos de atendimento. Narra que tal situação causou-lhe 

aborrecimentos, gerando dano moral, requerendo a condenação da 

Requerida. Juntou documentos à inicial. A inicial foi recebida, tendo sido 

designada audiência de conciliação. A promovida foi citada e apresentou 

contestação, aduzindo que houve culpa exclusiva do autor, eis que o 

problema verificado na unidade consumidora é de responsabilidade 

exclusiva dele, tendo sido cientificado no ato de que deveria proceder ao 

reparo a fim de ser restaurado o serviço. Alegou que tal fato causou 

apenas mero aborrecimento, não gerando dano moral. Diante disso, 

pugnou pela improcedência dos pedidos. A audiência de conciliação 

restou inexitosa. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade 

da Requerida na demora do atendimento à unidade consumidora. Nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta 

julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova 

em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Analisando o feito, 

denota-se que o primeiro protocolo de atendimento se deu no dia do fato 

(20.09.2016), às 20:09 e sucessivamente às 23:57, dia 21.09.2016 às 

01:15, 06:24 e 07:51, tendo o técnico comparecido na residência e 

constatado que o problema se deu no disjuntor. Em que pese a Requerida 

alegar culpa exclusiva do autor, tenho que o cerne da questão foi a 

demora no atendimento, eis que se o técnico tivesse comparecido na 

residência no prazo estipulado, que era de 05 (cinco) horas, conforme 

informado pelo autor, teria verificado o problema e informado ao Autor 

sobre a necessidade do reparo. Se o autor conseguiria um eletricista 

àquela hora da noite, para reparar o problema, é outra questão. O 

problema que deu azo ao transtorno sofrido pelo autor foi ter ficado sem a 

energia elétrica, sem ter tido conhecimento do problema e aguardando a 

visita técnica. Tal situação foge aos transtornos do cotidiano, pelo 

contrário, demonstram o descomprometimento que a Requerida tem com 

seus clientes, sendo que é público e notório que toda concessionária de 

serviço público deve ter plantonista para atender a essas demandas em 

horários fora do expediente. O próprio Poder Judiciário assim o tem! 

Cumpre destacar que deve-se analisar a real natureza jurídica que ostenta 

a relação travada entre as partes, destacando-se a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor se mostra imperativa. Em especial, o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua 

defesa, a teor dos artigos 4º, I e 6º, VIII, ambos da Lei n. 8.078/90, o que 

leva à necessidade de proteção da parte hipossuficiente da relação, no 

presente caso, a parte autora desta demanda. Evidente a falha na 

prestação dos serviços por parte da reclamada, já que é inconcebível que 

o consumidor seja privado da utilização completa dos serviços sem que a 

Requerida tenha tomado as providências necessárias ao 

restabelecimento. Cabia à Requerida do serviço proceder com a solução 

do problema, quanto mais quando é remunerada integralmente por serviço 

não prestado de forma adequada e contínua, ou seja, vislumbra-se 

enriquecimento ilícito, pois a reclamada se abstém de solucionar os 

motivos técnicos que dão origem às falhas/ interrupções. Nesse sentido, a 

obrigatoriedade da ré em prestar serviços adequados, eficientes, seguros 

econtínuos é prevista no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Desta forma, sendo o consumidor privado da 

utilização de serviço essencial de energia elétrica e verificada sua patente 

vulnerabilidade, principalmente frente às empresas de grande porte, resta 

evidenciado o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor 

cotidiano, já que é inconcebível que o consumidor seja privado da 

utilização completa dos serviços sem que a reclamada tenha tomado as 

providências necessárias ao restabelecimento. Assim, configurada a falha 

na prestação dos serviços da reclamada, tornando-se devida a 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 14, CDC. Vale 

consignar que neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

instituição concessionária de serviço público, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade de 

evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações 

assumidas, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 
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consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Nesse contexto, a demora injustificada da 

Requerida em proceder à visita técnica a fim de verificar o motivo da 

interrupção do serviço revela o dano moral imposto à parte Autora, 

consistente na supressão do direito do consumidor, tolhido de utilizar 

serviço público essencial, o que notadamente distingue-se de mero 

aborrecimento ou dissabor normal da vida cotidiana. In casu, portanto, o 

sofrimento da parte Autora extrapola o mero dissabor decorrente do 

inadimplemento contratual. A situação de incerteza porque passou supera 

em muito os meros dissabores do dia-a-dia, pequenos aborrecimentos do 

cotidiano. A questão afeta direito de utilização de serviço público 

essencial. Deixar indene os sentimentos negativos da parte Autora 

consistiria em incentivo ao comportamento ilícito da Requerida. No tocante 

aos danos morais entendo que estes restaram configurados, pelas razões 

que passo a expor. Os danos morais, no presente caso, decorreram do 

próprio evento danoso, ante a falha na prestação de serviços, cuja 

responsabilidade é objetiva, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Resta evidenciada a violação ao princípio da boa-fé objetiva, 

posto que a Requerida não cumpriu com suas obrigações, frustrando as 

legítimas expectativas do consumidor. Conforme entendimento doutrinário 

e jurisprudencial, o conteúdo da relação obrigacional não se esgota nos 

deveres de prestação. A obediência ao princípio da boa-fé objetiva exigia 

que o Promovido constatasse o erro após ter sido informado pela parte 

autora, mas o serviço não foi colocado à disposição, sendo que deveria 

ter tomado as medidas cabíveis, o que, por si só, já constitui ilícito 

indenizável. O rompimento ou o descumprimento de um contrato pode 

causar danos morais desde que disso resulte lesão a um direito 

fundamental, à dignidade da pessoa humana, à integridade psicofísica do 

contratante, como ocorre com sentimentos adversos que causam um 

sofrimento do espírito. Assim, leciona a doutrina: “Relações patrimoniais 

têm também suscitado lesões de cunho moral, dada a interpenetração de 

interesses e diversidade de efeitos que das ações humanas podem advir. 

Suscetíveis de surgir em negociações preliminares, em relações 

contratuais, ou mesmo, depois de extinto o vínculo ensejam elas a 

reparação pela teoria em análise, como, por exemplo, de promessas 

unilaterais enganosas, de declarações de intenção dissociada da real 

vontade do interessado, de descumprimento de obrigações assumidas por 

meio de contrato (...). A frustração de objetivos visados é que, nessa 

área, produz os danos morais, no exaro ponto em que atinge a moralidade 

ou afetividade do lesado, como em certas modalidades de contratos, 

embora em quaisquer outras posições negociais se possam sentir os 

mesmos reflexos negativos.” (BITTAR, Carlos Alberto, Reparação Civil por 

Danos Morais, São Paulo: RT, 1993, p. 189 e 191). Por outro lado, visto 

sob o aspecto da ofensa à integridade psíquica, um direito fundamental, "o 

que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do 

indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, 

aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o 

início da busca do dano moral... O que caracteriza o dano moral é a 

consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou 

espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum 

evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como 

a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de 

relação” (SANTOS, Antonio Jeová, Dano Moral Indenizável, 4ª ed., São 

Paulo: RT, 2003, p. 95 e 108). Portanto, essas noções e a constatação de 

que nem todo desconforto, incômodo, inconveniente pode produzir o dano 

moral, mas somente aqueles com certa gravidade, que incomodariam o 

homem comum, devem servir como ponto de partida para o exame do caso 

dos autos, sem se perder de vista a realidade e a necessária concretude 

do Direito. É certo que as relações sociais constantemente provocam 

situações adversas, situações que, rigorosamente falando, até poderiam 

violar alguma dimensão da dignidade humana. São pequenas faltas 

toleradas e que o alter exige que quem as sofra também as tolere. No 

entanto, o caso dos autos apresenta características que superam o mero 

dissabor, e as notas peculiares que a tornam ímpar e distinta das 

situações cotidianas de fraude. A tese da Promovida, de inexistência de 

prejuízo moral indenizável, não merece prosperar, pois o fato da autora ter 

contratado um serviço que não lhe foi colocado à disposição, não pode 

ser visto como um mero aborrecimento, tendo em vista que não teve 

solucionado seu problema, frustrando sua expectativa. Salienta-se que a 

Constituição Federal elevou a reparação por danos morais ao status de 

direito fundamental da pessoa, conforme artigo 5º, inciso V. Desse modo, 

passou a prevalecer a tese de que não é necessária a demonstração de 

efetivo prejuízo para que se tenha direito à reparação, vez que a simples 

comprovação dos fatos e do nexo de causalidade já demonstram a 

violação de preceito constitucional. Admitida a indenização do dano moral, 

e sendo este constituído pela lesão a interesses não-patrimoniais, apenas 

a gravidade do dano, a sua extensão, deveriam orientar a sua fixação, 

sem se pensar em uma função punitiva ou preventiva, como, aliás, 

estabelece o artigo 944, parágrafo único, do novo Código Civil. Entretanto, 

o uso das duas funções, ressarcitória e punitiva, ao lado do efeito 

dissuasivo, é aceito na doutrina, majoritariamente, e nos tribunais quase 

que unanimemente, e afina-se a um senso ético-moral mínimo que quer 

que o ilícito seja de algum modo punido. “O professor Carlos Alberto Bittar 

encontrou o ponto de equilíbrio ao fazer a simbiose entre o caráter punitivo 

do ressarcimento do dano moral e o caráter ressarcitório. A conjunção de 

ambos os critérios é apontado em diversos julgados dos Tribunais do País. 

A gravidade da lesão, a magnitude do dano e as circunstâncias do caso, 

além do efeito dissuasório da indenização devem ser observados, de 

forma conjugada e com bastante rigor na fixação do montante 

indenizatório" (SANTOS, Antonio Jeová, ob. c., p. 162). E reconhecida a 

necessidade da indenização cumprir aqueles papéis, os critérios mais 

razoáveis e apropriados à sua fixação devem ser: (i) os inerentes à lesão 

em si, ou seja, aqueles que retratam a extensão desta (como a 

essencialidade do bem atingido, o sofrimento causado à vítima quando 

isso ocorrer); (ii) os relacionados ao comportamento do ofensor, ao lado 

de dados econômico- financeiro e sociais, muito embora esses dados não 

devam relacionar-se à vítima, por não se coadunarem com a noção de 

dignidade, extrapatrimonial, na sua essência, quaisquer fatores 

patrimoniais para o juízo de reparação . O efeito dissuasório deve ser 

empregado quando a atividade danosa do ofensor puder repetir-se, 

quando a situação de fato indicar a necessidade de refrearem-se 

possíveis condutas semelhantes e igualmente ilícitas. Mas a função 

ressarcitória é a prevalecente, por ser própria do Direito dos Danos o 

princípio da ressarcibilidade da vítima, por consistir a compensação do 

dano, em outras palavras, a própria razão de ser da indenização. As 

outras duas funções, embora relevantes, são secundárias, e devem 

interferir na definição do montante da indenização, embora 

secundariamente, mas sem perder de vista a necessidade da correção de 

condutas impróprias do fornecedor. E ao lado de critérios gerais como a 

incomensurabilidade do dano moral, o atendimento à vítima, à minoração do 

seu sofrimento, o contexto econômico do País etc., a doutrina recomenda 

o exame: (i) da conduta reprovável, (ii) da intensidade e duração do 

sofrimento; (iii) a capacidade econômica do ofensor e (iv) as condições 

pessoais do ofendido (SANTOS, Antonio Jeova, p. 180 e seguintes). 

Primeiro, a parte Requerente não concorreu para o evento ou para o 

agravamento dos danos. Segundo, o Requerido não comprovou nenhuma 

justificativa razoável para o seu comportamento. Agora quanto ao aspecto 

dissuasório da indenização: o Requerido atua em um segmento do 

mercado que atrai milhões de consumidores; e nessa medida, a 

indenização deve ser suficientemente idônea para alertá-lo das 

consequências da reiteração de condutas como essa, essencialmente 

lesivas ao consumidor, além do que a capacidade econômico-financeira 

do Requerido é excelente. Diante disso, sopesando os princípios ora 

invocados, entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título indenização por danos morais à parte 

Requerente. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em 

favor da parte Requerente, com juros legais de mora de 1% ao mês a 

contar da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ e Súmula 16 do TRU/TJMT), segundo índice do 

INPC/IBGE. Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 

da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, em não havendo 

qualquer requerimento, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 27 

de março de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000006-39.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSINEIDE PEREIRA GOMES ROCHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 05/12/2018 às 14:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-71.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 05/12/2018 às 14:50 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-06.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLMIR LUIZ DE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000133-06.2018.8.11.0101 Promovente: 

ZOLMIR LUIZ DE COSTA Promovido: SERASA S/A. Vistos. 1. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, a fim de trazer aos autos cópia dos 

documentos pessoais e do comprovante de endereço, além de esclarecer 

se pretende pleitear pela indenização por danos morais, visto que não 

ficou claro nos autos a sua intenção, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção da ação. Caso seja acrescido o pedido de 

indenização, deve o autor readequar o valor da causa. 2. Intime-se. 3. 

Após, conclusos. Cláudia, 21 de novembro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-88.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA CUETIKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000134-88.2018.8.11.0101 Promovente: 

NEIVA TEREZINHA CUETIKI Promovido: BANCO BMG Vistos. 1. Recebo a 

inicial. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação de 

restituição de valores c/c indenização por danos morais c/c tutela de 

urgência, onde a parte alega que firmou contrato de empréstimo 

consignado com o Requerido, mas tomou conhecimento que também foi 

formalizado tal empréstimo pela modalidade cartão de crédito e por conta 

disso é feita a retenção de 5% a título de reserva de margem consignável 

(RMC) em seu benefício. Assevera que não foi informada sobre tal 

modalidade de empréstimo, requerendo a devolução dos valores 

descontados em sede de tutela antecipada. Juntou documentos à inicial. 

DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 

do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus 

boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

“periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). 

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. O fumus boni iuris está caracterizado pela própria alegação 

da parte autora, de que está sendo indevidamente cobrada por serviços 

de cartão de crédito não contratados, conforme extrato de seu benefício 

previdenciário. Nessa razão, mais razoável tutelar-se a parte 

consumidora, a bem que, ao final da causa, haja o julgamento de mérito, 

pleno, com vasta análise, inclusive da prova a ser produzida pela parte 

Requerida e avaliada por este Juízo. Há, portanto a demonstração da 

aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de 

cognição, que os argumentos trazidos pelo autor possam ser verídicos. O 

perigo do dano irreparável é evidente, a princípio, ante a cobrança 

indevida da parte autora, o que vem lhe causando prejuízos financeiros 

mensalmente. Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da 

medida, porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a 

pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a cobrança poderá ser 

refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à empresa requerida 

(art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise 

e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito 

para se descobrir se devido ou não. Nestes termos, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que a promovida 

efetue o cancelamento das cobranças denominadas RMC – Reserva de 

Margem Consignável e empréstimo sobre a RMC, no benefício 

previdenciário da parte autora de n. 5349240559, mediante comprovação 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Estabeleço a pena diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente 

ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil). 4. No tocante a inversão 

do ônus da prova passo a decidir. Este beneplácito processual ao 

consumidor não é concedido de forma automática, apenas pela 

constatação da existência de uma relação de consumo, mas submete-se 

aos ditames do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.”. Portanto, muito embora o caso em análise deva ser 

interpretado à luz do estatuto consumeirista, não há que se falar em 

automática e irrestrita inversão do ônus da prova. E isso porque a 

inversão apenas tem cabimento quando está presente a verossimilhança 

das alegações, bem como quando a produção da prova é complexa e 

difícil ao consumidor que se encontre numa posição de hipossuficiência 

econômica ou técnica. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO 

PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA 

DEFESA.1.-. Para garantia do exercício do direito de ampla defesa do 

consumidor, estabelece-se a possibilidade a inversão do ônus da prova 

em seu benefício quando a alegação por ele apresentada seja verossímil 

ou, alternativamente, quando for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A 

hipossuficiência a referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da 

possibilidade de inversão do ônus da prova está relacionada, 

precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser 

compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem 

econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano. 

3.- Há de se atentar, porém, para que não seja imputado ao réu o ônus de 

uma prova que foi inviabilizada pelo próprio autor, o que não sucede na 

hipótese dos autos. (...)” (REsp 1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em 

apreço, tem razão a parte Requerente no tocante ao pleito de inversão do 

ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão é 

imprescindível, eis que não há como a parte promovente comprovar que 
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teve ciência da modalidade de contrato de empréstimo realizado. Assim, a 

parte Promovida reúne melhores condições de comprovar tais motivos, em 

detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino 

a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de se esclarecer 

que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios de 

veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não se 

confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 5. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem 

como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). 7. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 

audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 8. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 9. Diligências necessárias. Cláudia, 21 de 

novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018 - Tornar pública a divulgação do GABARITO 

PRELIMINAR bem como o RESULTADO PRELIMINAR, da prova objetiva 

aplicada em 18/11/2018, no Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado desta Comarca.

* O Edital n° 06/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67931 Nr: 798-32.2015.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdNSF, AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

acerca da sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70314 Nr: 1957-10.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para se manifestar, no prazo máximo de 05 dias, acerca da decisão de 

referência 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 2315-67.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar alegações finais, conforme decisão de referência 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91646 Nr: 3683-14.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 18h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83857 Nr: 4505-37.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MAINE ALVES LIMA 01646564219

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o executado conforme determinado na Decisão de ref. 04.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68707 Nr: 1340-50.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

I - CERTIFIQUE-SE se a parte requerida apresentou contestação no 

interregno legal.

II – INTIME-SE a parte autora para regularizar sua representação 

processual nos autos, uma vez que a procuração juntada às fls. 30 se 

refere a pessoa estranha ao processo.

III – Após, com fulcro no art. 694, caput, c.c. art. 696, ambos do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao núcleo de conciliação e mediação do Juízo para 

tentativa de autocomposição entre as partes.

IV – ARBÍTRO proporcionalmente os honorários dos profissionais dativos 

que atuaram no feito em 01 (um) URH.

 V – EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo que 

atuou no feito.

VI - PROCEDA-SE com a correção da representação processual das 

partes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89725 Nr: 2638-72.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GODOI LEITE, BENEDITO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:11603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, os executados.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará as citações com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67136 Nr: 299-48.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdO, ISdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - OAB:20.854 B - 

MT, INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD - 

OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença pelos ritos prisional e expropriatório 

em ação de alimentos em que figuram as partes em epígrafe.

Nos termos do artigo 528 do CPC, determino a intimação da parte requerida 

para que, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor 

demonstrado às fls. 34, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo 

prazo legal, podendo, no entanto, provar que já pagou a referida 

prestação ou, mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de 

pagá-la.

No que concerne às parcelas relativas à execução pelo rito expropriatório, 

intime-se o executado, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito e atualizado, acrescido de custas, se houver (art. 

523, caput do CPC).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da representação 

processual da parte exequente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37748 Nr: 1119-77.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO SCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 17h30min, oportunidade em que 

será realizado o interrogatório do réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73856 Nr: 1782-79.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ramos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REITERE-SE ofício de Ref.30, atentando-se a Secretaria quanto à 

necessidade de fornecer ao INSS as informações requestadas à Ref. 33.

Ademais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as 

provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80909 Nr: 2660-67.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mafiza de Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

MAFIZA DE OLIVEIRA NUNES opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com o 

escopo de sanar suposta omissão existente na decisão de Ref. 04.

Em breve suma, insurge-se o embargante contra a decisão vergastada, 

pois, no seu entender, há omissão consistente na não análise do pedido 

de concessão das benesses da assistência judiciária.

É o sucinto relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

 Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

Sem maiores delongas, o pedido de concessão da assistência judiciária 

não foi apreciado pelo Juízo, sendo certo que a mera declaração da parte 

basta para a contemplação da isenção de custas para aquela o deduz.

Ademais, é possível extrair da própria qualificação constante da petição 

inicial que a parte requerente, ora embargante, é pessoa que faz jus às 

benesses da assistência judiciária gratuita.

Calha mencionar que o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita pode ser deduzido a qualquer tempo, inclusive mediante simples 

petição direcionada ao Juízo, sendo prescindível o manejo dos embargos 

de declaração na hipótese vertente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, bem 

como DOU PROVIMENTO para suprir a omissão apontada, deferindo à 

parte requerente, ora embargante, as benesses da assistência judiciária 

gratuita.

CUMPRA-SE decisão de Ref. 04, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83007 Nr: 4026-44.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLENI GONÇALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

SOLENI GONÇALVES DE PAULA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com 

o escopo de sanar suposta omissão existente na decisão de Ref. 04.

Em breve suma, insurge-se o embargante contra a decisão vergastada, 

pois, no seu entender, há omissão consistente na não análise do pedido 

de concessão das benesses da assistência judiciária.

É o sucinto relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

 Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

Sem maiores delongas, o pedido de concessão da assistência judiciária 

não foi apreciado pelo Juízo, sendo certo que a mera declaração da parte 

basta para a contemplação da isenção de custas para aquela o deduz.

Ademais, é possível extrair da própria qualificação constante da petição 

inicial que a parte requerente, ora embargante, é pessoa que faz jus às 

benesses da assistência judiciária gratuita.

Calha mencionar que o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita pode ser deduzido a qualquer tempo, inclusive mediante simples 

petição direcionada ao Juízo, sendo prescindível o manejo dos embargos 

de declaração na hipótese vertente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, bem 

como DOU PROVIMENTO para suprir a omissão apontada, deferindo à 

parte requerente, ora embargante, as benesses da assistência judiciária 

gratuita.

CUMPRA-SE decisão de Ref. 04, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72287 Nr: 893-28.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Paulo de Oliveira, André Paulo de Oliveira, Alfredo 

Paulo de Oliveira, Neuci de Fátima Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:OAB 

/MT11.987

 Vistos.

Trata-se de ação por meio da qual a parte requerente busca rescisão 

contratual, indenização por danos e reintegração de posse.

Segundo o art. 139, inciso V, do CPC, incumbe ao Magistrado, na direção 

do processo, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Pois 

bem.

Analisando-se o feito vê-se que a parte requerida discordou dos valores 

propostos pela perita a título de honorários, pleiteando a reavaliação. 

Outrossim, a parte requerente aos autos trouxe novos elementos que 

alteram, ao menos em tese, o patamar fático quando da propositura da 

ação, pugnando pela concessão de tutela de urgência.

Neste escorço fático, mormente ante os supostos fatos novos que a parte 

autora trouxe, é possível que as parte possam obter a conciliação, 

ocasião em que elas, por si, escolherão a melhor forma de colocar fim à 

pretensão resistida trazida à baila.

Sendo assim, cônscio do dever do Poder Judiciário estimular a solução 

consensual de conflitos, inclusive no curso de processo judicial (art. 3º, § 

3º, do CPC), vislumbrando-se uma possível autocomposição entre as 

partes, POSTERGO a análise dos pedidos e REMETO os autos ao núcleo 

de conciliação/mediação da Comarca.

Considerando que o feito contém pedido de tutela de urgência, DETERMINO 

que a Sra. Conciliadora insira este processo na pauta para a conciliação 

com a maior brevidade possível, preferencialmente ainda no ano de 2018, 

intimando-se as parte por meio de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68488 Nr: 1189-84.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO SEGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a atualização da representação processual da parte 

exequente.

CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento da decisão de Ref. 03, mormente 

no que toca à citação da parte executada para apresentar embargos no 

prazo legal.

Por fim, OFICIE-SE à Polícia Federal e à OAB, instruindo a epístola com 

cópia das peças necessárias, com a finalidade de apurar eventual 

responsabilidade criminal e funcional do advogado Dr. Alessandro da Cruz 

Polveiro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68489 Nr: 1190-69.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDE FELIX DO CARMO SÉGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B/MT, 

Patrícia Martens - OAB:18.404-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez revogados os poderes outorgados por meio da procuração de 

fls. 05, o advogado não detinha poderes para receber crédito estampado 

no ofício requisitório de Ref. 11, motivo por que se OFICIE solicitando-se a 

devolução do RPV, sustando-se o pagamento.

Outrossim, EXPEÇA-SE ofício requisitório, observando-se que o 
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procurador constituído da parte é o Dr. Orlando Martens.

Por fim, OFICIE-SE à Polícia Federal e à OAB, instruindo a epístola com 

cópia das peças necessárias, com a finalidade de apurar eventual 

responsabilidade criminal e funcional do advogado Dr. Alessandro da Cruz 

Polveiro.

INTIME-SE a parte executada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-87.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE NICOLAU SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010052-87.2015.8.11.0105. EXEQUENTE: ROSIANE NICOLAU SANTOS 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que a dívida executada no presente feito se encontra 

devidamente adimplida, sobretudo porque a parte exequente pugnou pelo 

arquivamento do feito. Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrada, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará como requerido pela parte exequente. Sem custas e 

honorários advocatícios – art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE. P. R. I.C. COLNIZA, 8 

de novembro de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-87.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE NICOLAU SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010052-87.2015.8.11.0105. EXEQUENTE: ROSIANE NICOLAU SANTOS 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que a dívida executada no presente feito se encontra 

devidamente adimplida, sobretudo porque a parte exequente pugnou pelo 

arquivamento do feito. Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrada, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará como requerido pela parte exequente. Sem custas e 

honorários advocatícios – art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE. P. R. I.C. COLNIZA, 8 

de novembro de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz(a) de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80337 Nr: 3418-22.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO PINTO - Vulgo "Ceará"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ANTONIO PINTO - VULGO 

"CEARÁ", Cpf: 81910622168, Rg: 1.054.209-4, Filiação: José Pinto 

Magalhães e Aldenora Pinto Magalhães., data de nascimento: 20/06/1959, 

brasileiro(a), natural de Ibiapaba-CE, convivente, serviços gerais.. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do reeducando para que, no prazo de 10 dias 

proceda indicação de endereço ou para, por meio de advogado, peticionar 

com tal indicação. Isso ocorrendo, será marcada audiência de justificação;

Resumo da Inicial: Incurso nas penas do art. 121, § 2°, I (torpe) e IV 

(recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Despacho/Decisão: Trata-se de manifestação do Ministério Público 

requerendo a regressão cautelar do condenado, sendo decretada sua 

prisão, já que se encontra em local incerto e não sabido.Não obstante a 

manifestação do Ministério Público, entende-se que antes disso é 

necessária a intimação por Edital do reeducando para apresentar 

justificativa. Entende-se que a regressão cautelar, a par de exigir falta 

grave, deve ser instrumento de reserva, quando se verifica a falta de 

comprometimento do apenado. A decretação da prisão, pelo mesmo 

raciocínio, deve se dar quando haja indicativo de impossibilidade de 

procura ou de intenção de fuga (ou a efetiva fuga, por óbvio). Sendo 

assim, conclui-se pela procura pelo condenado para, apenas com a 

frustração, analisar a possibilidade de decretação da prisão. Não se 

designa audiência de justificação ante a improbabilidade de êxito na 

diligência, o que levaria à utilização desnecessária de data na pauta, a 

qual já se encontra cheia. Assim, o que se fará é a intimação por Edital do 

reeducando, isso para comparecer em juízo com a indicação de endereço 

ou para, por meio de advogado, peticionar com tal indicação. Isso 

ocorrendo, será marcada audiência de justificação. Não comparecendo, 

passa-se, de pronto, à próxima etapa.Considerando que o reeducando 

não foi encontrado, tampouco apresentou justificativa, na esteira do 

entendimento jurisprudencial do STJ e do TJ/MT, chega-se ao ponto de 

difícil decisão: o reeducando não comparece para iniciar/continuar o 

cumprimento da pena. Assim, o que fazer? Regredir definitivamente sem a 

oitiva do reeducando? Regredir “cautelarmente”, expedindo-se mandado 

de prisão e aguardando o cumprimento para, aí sim, em audiência de 

justificação, decidir pela regressão ou não?Veja-se que, no primeiro caso, 

concluindo-se pela regressão definitiva, quando da prisão, o reeducando 

não terá mais chance de justificar. Já na segunda hipótese, o que se tem é 

a possibilidade de justificativa quando do encontro do reeducando. 

Nota-se, portanto, que a “regressão cautelar” garante o efetivo 

contraditório (Defesa técnica + autodefesa), devendo ser a 

conclusão.Apenas para argumentar, aqui não se concorda que isso seja 

exemplo de atuação do Judiciário por meio do “poder geral de cautela”, 

inexistente em sede de processo penal, mas de acautelar o processo 

executório.Desta feita, NÃO COMPARECENDO após o prazo concedido, 

CONCLUI-SE pela REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando, 

DECRETANDO-SE a prisão. Apenas para explicitar e resolver questão 

processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se que a 

afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa escrita, 

onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida publicidade 

ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a publicação 

via DJe.Assim, à SECRETARIA:1.INTIMAR, por Edital, o reeducando, isso 

para comparecer em juízo com a indicação de endereço ou para, por meio 

de advogado, peticionar com tal indicação. Isso ocorrendo, será marcada 

audiência de justificação; PRAZO do Edital (15 dias). PRAZO para informar 

onde reside (10 dias após prazo do Edital);2.Após o prazo indicado, CASO 

NÃO COMPAREÇA ou NÃO INDIQUE endereço, EXPEDIR mandado de 

prisão, inserindo-o no BNMP, com as comunicações e anotações de estilo, 

INDICANDO no Mandado que a prisão é decorrente de Regressão 
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Cautelar, devendo ser imediatamente comunicado este Juízo para as 

providências necessárias;a.PRAZO DO MANDADOo constantdo 

CÁLCULO DE PENA.3.CASO COMPAREÇA ou INDIQUE ENDEREÇO, 

conclusos;4.Se houver a prisão, com a comunicação, CONCLUSOS. 

5.para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 

361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se 

expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; 

OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 12 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63840 Nr: 655-95.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO VIOTTO, Cpf: 27232085249, 

Filiação: Minervina Galindo, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição da pretensão punitiva, quanto a FRANCISCO VIOTTO, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e art. 109, ambos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à 

SECRETARIA para:1.Dar ciência ao Ministério Público;2.Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 12 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64082 Nr: 861-12.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENI GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo à instância 

seguinte.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda Pública, deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 14 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62355 Nr: 757-54.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI RODRIGUES VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francimeyre Rubio Passos - 

OAB:24.681-B, Jaqueline de Angelo Nascimento - OAB:13427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

INTIMAR as partes para especificação de provas (silêncio significando 

desinteresse).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 470-28.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder benefício assistencial em favor de ROSE LEMES PEREIRA, no 

valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos legais, 

inclusive abono anual, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas, isso desde 20/04/2012 (data do 

requerimento administrativo). [...] Tópico síntese do julgado à a) nome do 

segurado: ROSE LEMES PEREIRA; b) benefício concedido: benefício 

assistencial para portador de deficiência; c) renda mensal atual: um salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: (conforme indicado no 

Dispositivo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do 

início do pagamento: benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

dias.Cotriguaçu/MT, 15 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62867 Nr: 1227-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Não obstante a apresentação de alegações finais, verifica-se que isso foi 

feito por quem era Defensor Nomeado, mas houve a juntada de 

procuração quando da audiência (fl. 66).

Assim, deve a Defensora constituída apresentar as alegações.

Portanto:

1.INTIMAR a Defensora constituída para apresentação de alegações 

finais. PRAZO de 15 dias. Não o fazendo, INTIMAR o acusado para ciência 

e para, querendo, constituir outro Defensor;

2.Inertes Defesa e acusado, NOMEAR Defensor (de preferência o mesmo 

que o fora anteriormente, o qual poderá simplesmente ratificar a peça 

defensiva);

3.Após, conclusos para sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 135-48.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOMIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são devidos honorários 

advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a impugnada ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No 

mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em julgado (a ser 

contado a partir do dia da intimação das partes acerca da 

decisão):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), 

atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA IMPUGNANTE. 

3.Havendo requerimento, conclusos;4.Não havendo requerimento (ou 

havendo concordância com os cálculos), após Expedir RPV/Precatório, 

aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para liberação dos valores, 

arquivando com as baixas e anotações de estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76522 Nr: 3198-66.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:OAB/MT 14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...[...] Por isso, CONCEDE-SE a tutela antecipada 

pleiteada, DETERMINANDO-SE a imediata implantação de auxílio para a 

parte-autora, exatamente nos mesmos moldes do já concedido 

anteriormente. Por todo o exposto, à SECRETARIA para:1.EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA, INTIMAR o INSS sobre a presente decisão, determinando a 

implantação do auxílio em 30 dias;2.Formalizar a nomeação, nos termos já 

explicados, INTIMANDO o perito visando à aceitação do encargo ou 

recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no 

art. 473, §3º, do CPC;3.FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo 

justificado (art. 476 do CPC);4.Após a nomeação (e passado o prazo para 

a recusa), INTIMAR as partes (por meio de seus 

advogados/representantes), isso para os fins e nos termos do art. 465, 

§1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE MOMENTO (sendo 

possível já constar lista de quesitos), deve ser dada ciência à parte 

contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC);5.Após juntados os quesitos 

(ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao perito cópia dos 

quesitos, ficando autorizada, se necessário for, a carga dos 

autos;6.Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR 

o periciando para comparecimento;7.Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução;8.Por fim, após o cumprimento do acima especificado, 

c o n c l u s o s . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Intimar.Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73610 Nr: 1141-75.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESAA, EPAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder benefício assistencial em favor de ESTHER SOPHIA ARCENO 

ALMEIDA, no valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos 

legais, inclusive abono anual, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas, isso desde 19/04/2016.[...] Tópico 

síntese do julgado à a) nome do segurado: ESTHER SOPHIA ARCENO 

ALMEIDA; b) benefício concedido: benefício assistencial para portador de 

deficiência; c) renda mensal atual: um salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: (conforme indicado no Dispositivo); e) renda mensal inicial 

– RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: com trânsito em 

julgado (inexistente tutela antecipada); g) prazo mínimo para cumprimento 

da presente decisão: descabido.Cotriguaçu/MT, 15 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68701 Nr: 651-87.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SERAFIM DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder pensão por morte em favor de IRACI SERAFIM DE LIMA, no valor 

de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do óbito (27/12/2015), 

concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] Tópico síntese do julgadoà a) 

nome do segurado: IRACI SERAFIM DE LIMA; b) benefício concedido: 

pensão por morte; c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de 

início do benefício – DIB: 27/12/2015 (data do óbito); e) renda mensal inicial 

– RMI: um salário mínimo; f) data do início do pagamento: aguardar trânsito 

em julgado; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 

descabido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 1153-65.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI JULIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO RODINEI JULIANO DA SILVA quanto à 

imputação feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 

[...] . Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 15 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34123 Nr: 543-68.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35161 Nr: 85-17.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMÊNCIA EFIGÊNIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de CLEMÊNCIA EFIGÊNIA 

DOS SANTOS, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 

143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(31/03/2008), [...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: 

CLEMÊNCIA EFIGÊNIA DOS SANTOS; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) 

data de início do benefício – DIB: 31/03/2008 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: benefício já implantado; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: descabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68354 Nr: 452-65.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA PRATES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor JACIRA PRATES 

RAMOS, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(15/05/2015), [...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: 

JACIRA PRATES RAMOS; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: 15/05/2015 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: 

benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60548 Nr: 285-87.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de IRENE ALVES DOS 

SANTOS, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data da citação válida (19/07/2012), [...] . 

Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: IRENE ALVES DOS 

SANTOS; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 

19/07/2012 (data da citação válida); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: benefício já implantado; 

g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: descabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65040 Nr: 185-30.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA CASTANHEIRA VITORINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por invalidez em favor de ZELINDA 

CASTANHEIRA VITORINO DE PAULA[...] . Tópico síntese do julgado ? a) 

nome do segurado: ZELINDA CASTANHEIRA VITORINO DE PAULA; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: a 

calcular; d) data de início do benefício – DIB: (conforme indicado no 

Dispositivo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do 

início do pagamento: benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75714 Nr: 2643-49.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MARIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Não obstante a fase em que se encontra (prolação de sentença), uma 

questão deve ser melhor esclarecida.

É da Inicial que o pleito neste processo se refere ao nascimento do 

segundo filho (ocorrido em 10/12/2012). Diz-se que houve a concessão 

de benefício anteriormente, este relacionado ao nascimento da primeira 

filha (08/11/2010). Entretanto, analisando-se a documentação, 

encontra-se documento alusivo ao pagamento do salário-maternidade com 

DIB em 10/12/2012, mesmo dia de nascimento do segundo filho.

Assim, vislumbra-se possível concessão de benefício em relação ao 

segundo nascimento, não quanto ao primeiro.

Para permitir a melhor explicação, posterga-se a prolação de sentença, 

isso para:

1.INTIMAR a parte-autora, tanto para, querendo, explicar o ponto acima 

indicado, quanto para juntar documentos. PRAZO: 30 dias;
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2.INTIMAR o INSS, isso para encaminhar toda a documentação referente 

ao pedido e pagamento do Benefício com NB 1649091270, especialmente 

indicando em relação a qual nascimento se vinculou o pedido. PRAZO: 30 

dias;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 1161-47.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER VALERIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de WALTER 

VALERIANO, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 

da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(21/06/2012), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] Tópico síntese 

do julgadoà a) nome do segurado: WALTER VALERIANO; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 21/06/2012 (data o 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: após o trânsito em julgado; g) prazo 

mínimo para cumprimento da presente decisão: descabido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65345 Nr: 354-17.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.CONDENAR VANDERLEI DIAS DOS SANTOS pela prática das 

condutas tipificadas no art. 129, §9º, do CP;ii.Declarar EXTINTA A 

PUNIBILIDADE, pela prescrição, quanto às imputações dos arts. 147 do CP 

e 21 da LCP [...] . Por isso, fixa-se a pena em 03 MESES de DETENÇÃO. 

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado 

ficou preso (11/04/2015 a 26/06/2015). Por força do art. 33, §2º, “C”, do 

Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, 

estabelece-se o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62317 Nr: 717-72.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:i.CONDENAR 

ADENÍLSON DE LIMA pela prática das condutas tipificadas no art. 129, 

§9º, do CP.[...] Por isso, fixa-se a pena em 08 MESES e 15 DIAS DE 

DETENÇÃO. Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que 

o condenado NÃO ficou preso. Por força do art. 33, §2º, “C”, do Código 

Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, 

estabelece-se o REGIME ABERTO [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70543 Nr: 1834-93.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de abrir vista ao advogado do denunciado para 

apresentar alegações finais conforme Decisão de Ref 100

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76417 Nr: 1004543-47.2017.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de ref. 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 1219-40.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.ABSOLVER JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS (“Mudinho”) quanto à 

infração penal dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n° 

11.343/06 e art. 244–B, “caput”, do ECA. [...] Cotriguaçu/MT, 19 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61868 Nr: 261-25.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia e PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito nas alegações finais do 

Ministério Público, isso para:i.ABSOLVER BERNARDINHO CROZETTA 

quanto à imputação da infração penal do art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67 

(por duas vezes, na forma do art. 69 do CP) e art. 89 da Lei 8.666/93, na 

forma do art. 69 do CP.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem 

custas e despesas processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito 

em julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar 

com as baixas, anotações e comunicações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público.Publicar. Intimar, observando-se o art. 392 do CPP. Não 

encontrado para ser intimado pessoalmente, proceder à intimação por 

Edital (prazo de 20 dias). Havendo recurso de apelação, certificada a 

tempestividade, intimar apelante para razões e, após, apelado para 

contrarrazões, remetendo ao Tribunal de Justiça para julgamento. Caso o 

acusado deseje apelar, deve ser intimado o Defensor que atuou no 

processo para interpor e arrazoar o recurso, o que gerará nova fixação 

de URH. Não interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro Defensor para 

fazê-lo (a partir da lista da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância). O mesmo procedimento será feito em caso de apelação do 
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Ministério Público quanto às contrarrazões. Cotriguaçu/MT, 20 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65407 Nr: 398-36.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Inicial, isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder pensão por morte em favor de MARINEIDE 

FRANCISCA DA SILVA, no valor de cem por cento do valor da 

aposentadoria que o segurado que teria direito se estivesse aposentado 

por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 

da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(05/07/2013), [...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: 

MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA; b) benefício concedido: pensão por 

morte; c) renda mensal atual: a calcular pelo INSS; d) data de início do 

benefício – DIB: 05/07/2013 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: 

aguardar trânsito em julgado; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: descabido.Cotriguaçu/MT, 20 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31654 Nr: 393-83.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Amaro de Almeida, José Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Jonattas 

Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-0

 Processo nº 393-83.2013.811.0034

 Código 31654

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do São Lourenço

Executado: José Alves de Souza

VISTOS ETC.

Considerando o disposto na decisão de fl. 170/173, in verbis: “Desta 

forma, DESFAÇO a arrematação e DETERMINO que se restitua ao 

arrematante JOSÉ CARLOS MOREIRA DE SOUZA, por alvará, o valor que 

lhe é devido pela compra do bem, pois comprovado o pagamento do lance 

de R$ 107.040,00 (cento e sete mil e quarenta reais) à fl. 140. Ausente 

comprovação do pagamento da comissão da leiloeira pelo arrematante 

(5% do lance), DEIXO de determinar a devolução de tais valores, sem 

prejuízo de posterior determinação caso provada a quitação, já que os 

valores agora serão devidos pelos executados.”, bem como o contido na 

certidão fl. 177/179, certificando o valor atualizado do montante, bem como 

da comissão da leiloeira, determino o levantamento dos valores 

atualizados depositados nos autos em favor do arrematante José Carlos 

Moreira de Souza, inclusive o valor referente à comissão, posto que fora 

juntado aos autos comprovante de transferência à fl. 176.

Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 2144-32.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Contudo, neste caso, a requerente trouxe documentos que não são 

hábeis a mostrar a realidade de sua condição financeira, situação que 

obsta a concessão das benesses da Justiça Gratuita em respeito à Lei 

Maior.Observo que a parte emitiu uma declaração de pobreza, a qual é 

documento unilateral que não serve como prova da miserabilidade, já que 

mera declaração.Além disso, após oportunizada a comprovação dos 

pressupostos legais, juntou somente recibo de pagamento em seu nome, 

descrito como proprietária, o que prova totalmente contrário ao alegado 

pela autora na narrativa à exordial uma vez que menciona “que a média de 

faturamento do caminhão é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês (item 

“e” dos pedidos da petição inicial)”, o que contradiz com os recibos 

acostados à ref. 8 nos autos e não evidencia a situação financeira de 

hipossuficiência alegada.Desta maneira, os documentos que acostou não 

permitem conhecer sua condição financeira.Expostas estas razões, em 

obediência ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, INDEFIRO o 

pedido de concessão da Justiça Gratuita.....Desta forma, INTIME-SE a 

requerente para trazer aos autos o comprovante de endereço no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, bem como para 

recolher as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito.Todavia, com base no artigo 98, §6º, 

do CPC, que prevê a possibilidade do Juiz, conforme o caso, conceder o 

parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver que 

adiantar no curso do procedimento, FACULTO à parte o recolhimento das 

custas e taxas judiciais de ingresso em 03 (três) parcelas mensais, 

devendo a primeira ser recolhida no prazo acima assinalado e as demais 

dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada 

parcela.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 722-95.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12529

 Ante ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe 

provimento, pois inexistente qualquer vício sanável por este 

instrumento.Portanto, permanecendo incólume a decisão de fl. 572, 

cumpra-se naqueles termos.Intime-se.Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44017 Nr: 1682-46.2016.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA RAFAELA MONARI SANTANA, 

MAYRA RAFAELA MONARI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 
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OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

- OAB:22797/O

 Ante ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe 

provimento, pois inexistente qualquer vício sanável por este instrumento, 

mormente porque conforme a parte dospositiva da sentença, verbis: 

"convertendo o mandado monitório de pleno direito em título executivo 

judicial".Portanto, permanecendo incólume a decisão de fl. 572, cumpra-se 

naqueles termos.Intime-se.Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56036 Nr: 1502-59.2018.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rosa da Silva, RODRIGO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta a forma, a única hipótese em que possível o cumprimento provisório 

in casu consiste na recebimento do recurso interposto nos autos 

principais, sem aplicação efeito suspensivo, informação que não 

demonstraram os exequentes.Portanto, INTIME-OS para comprovar 

referida situação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 06 de novembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57840 Nr: 2252-61.2018.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos

Everton Benedito dos Anjos - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Processo nº 2252-61.2018.811.0034

Código 57840

VISTOS ETC.

Devidamente distribuída a presente liquidação de sentença, como 

ordenado no feito principal, CUMPRA-SE conforme o despacho de 

desentranhamento, intimando-se as partes para apresentação dos 

pareceres ou documentos elucidativos que considerarem persistentes ao 

caso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 2210-12.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Aliás, vale destacar que as custas judiciárias tem natureza 

claramente tributária, não devendo o Poder Judiciário coadunar com o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de gratuidade, pois é prática 

que indubitavelmente lesa erário.Ademais, saliento que o CPC concede a 

faculdade aos jurisdicionados de solicitarem o parcelamento das custas, 

facilitando seu recolhimento.Noutro giro, denoto que o valor da causa 

atribuído pelo requerente encontra-se errado, não correspondendo ao 

proveito econômico perseguido.Vê-se que o litigante pretende a 

declaração de inexistência do débito de R$ 949,30 (novecentos e 

quarenta e nove reais e trinta centavos) e o recebimento de uma 

indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo, atribuiu ao valor 

da causa apenas a monta correspondente à indenização.Saliento que o 

CPC determina que havendo cumulação de pedidos a quantia atribuída ao 

valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles (art. 

292, inciso VI). Desta forma, necessária a correção.Portanto, INTIME-SE a 

parte autora para emendar e completar a petição inicial em 15 (quinze) 

dias, corrigindo o valor da causa atribuído e comprovando o recolhimento 

das custas e taxas judiciais ou acostando documentos idôneos a 

demonstrar sua situação financeira, justificando o pedido de concessão 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da inicial ou cancelamento 

da distribuição, nos moldes dos artigos 330, inciso IV e 290 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51571 Nr: 2906-82.2017.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdRFD, CCdN, AdSF, JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Vistos etc.

Esgotado o prazo de acompanhamento determinando na última audiência 

concentrada (refs. 235 e 236), considerando a programação dos projetos 

da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA-MT), que estipulou a 

designação de audiências concentradas nos feitos com crianças 

acolhidas no período entre 19 de novembro e 07 de dezembro, e ainda as 

manifestações do Ministério Público e da Defesa às refs. 290 e 295, 

DESIGNO AUDIÊNCIA CONCENTRADA PARA O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 16H15, devendo ser intimadas para comparecer à audiência:

1) Secretário de Assistência Social de Dom Aquino/MT;

2) Secretário de Saúde de Dom Aquino/MT;

3) Prefeito do munícipio de Dom Aquino/MT;

4) Os conselheiros tutelares deste Município Joelma Santos da Silva, 

Adriana Tomé e Clayton Caetano Pereira;

5) A psicóloga Danyele Ruth do Nascimento Gregório;

6) A coordenadora do CREAS de Jaciara/MT Juliana Limas da Cruz;

6) Os Genitores das menores;

8) Diretora do Lar Recanto Feliz, a mãe social e as menores.

No mais, conforme requerido pelo Parquet, OFICIE-SE ao CRAS para que 

informe se houve a inclusão de Andréia nos programas de atendimento e 

em atendimento individual por psicóloga, conforme se determinou na última 

audiência, justificando eventual resposta negativa, no prazo impreterível 

de 05 (cinco) dias.

Sirva a presente como cópia do ofício e mandado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57081 Nr: 1929-56.2018.811.0034

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY MARQUES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR 13ª CIRETRAN DE DOM AQUINO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declinada a competência do presente mandado de segurança nos termos 

da decisão de ref 04, passo a analisar a inicial.
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Vislumbro a possibilidade da ocorrência de algum erro sobre documentos 

que instruem a inicial, considerando que ao materializar o processo em 

duas páginas aparecem retângulos totalmente pretos (pág. 27 e 28 do 

documento digitalizado).

Desta forma, em razão da probabilidade de ser erro informático e 

considerando que o presente instrumento deve ter prova pré-constituída 

do alegado, diga a parte impetrante em 05 (cinco) dias, podendo acostar 

os documentos sobre o qual incidiu o defeito.

Depois, tornem os autos conclusos.

Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49827 Nr: 2082-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARDS, AdRF, PLRdSrpmADRF, EVRdSrpmAdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0, Rodrigo Antonio Costa Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdelicy Maria Monteiro - 

OAB:24283-O/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, denoto há equivoco acerca da certidão de ref. 37, embora 

mencionado em algumas peças dos autos que o executado compareceu 

em secretaria nesta oportunidade, vê-se que na verdade trata-se do 

exequente Claudio Alexandre Reis da Silva.

Ainda sim, observo que o executado foi citado por hora certa, conforme 

missiva acostada à ref. 28, não havendo notícias de que tenha adimplido a 

dívida alimentar.

Desta forma, DECRETO sua prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

nos termos do artigo 528, §3º, do CPC e DETERMINO que seja protestado o 

pronunciamento judicial e, ainda, seja oficiado o SERASA para 

negativação do nome do executado.

Assim, proceda-se a atualização das verbas alimentares e, após, 

expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o valor do débito 

atualizado até a data da expedição, bem como o valor da prestação 

mensal e a data de vencimento, anexando a planilha de débito ao ofício a 

ser expedido ao SERASA para a devida negativação no valor total do 

débito.

Oficie-se o Cartório do 2º Ofício desta Comarca para promover o protesto, 

encaminhando-se em anexo ao ofício, cópia do pronunciamento judicial a 

ser protestado, bem assim, cópia da planilha do débito atualizado para 

constar no protesto, devendo ser informado a este juízo o cumprimento 

desta determinação.

Consigne-se no mandado de prisão a advertência de que se tratando o 

requerido de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da 

autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos.

Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito vencido, expeça-se 

incontinenti alvará de soltura.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 08 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56094 Nr: 1534-64.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Desta forma, considerando-se presumida a necessidade dos infantes 

menores, havendo assim lógico periculum in mora, além do binômio 

necessidade/possibilidade e, ainda, a ausência de maiores informações 

sobre o real poder de ganho do requerido, DEFIRO a tutela de urgência de 

alimentos provisórios, fixando-os em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) de 

eventuais despesas extras, a serem pagos diretamente na conta indicada 

pela requerente na inicial até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação.Ademais, DEFIRO que se oficie ao INDEA solicitando informações 

sobre os animais registrados em nome do requerido no prazo de 15 

(quinze) dias.Por outro lado, denoto semelhança entre a presente 

demanda e aquela de Código 56964, já que possuem mesmas partes e os 

pedidos comuns de dissolução de união estável e partilha de bens, 

diferindo-se nos demais pedidos.Desta forma, embora a priori não observo 

ser caso de conexão (quando os pedidos e causa de pedir são comuns) 

ou continência (quando idênticas as partes e causa de pedir e o pedido de 

uma abranger o da outra), havendo risco de prolação de decisões 

conflitantes é necessário que sejam os processos reunidos para 

julgamento (CPC, artS. 55 e 56).Portanto, PROMOVA-SE O APENSAMENTO 

dos feitos de Código 56094 e 56964.Por fim, DESIGNO audiência de 

conciliação para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H, a ser 

realizada pela conciliadora judicial desta Comarca. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12483 Nr: 158-87.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJROmrPsmCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos, sob 

ambos os ritos (coerção pessoal e expropriação de bens), movido por 

Edson Juan Ribeiro e Oliveira, menor representado por sua genitora 

Celimar Ribeiro da Silva, em face do pai Paulo do Nascimento Oliveira, 

devidamente qualificados nestes autos.Depois de intimado para pagar a 

dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade, o executado 

apresentou justificativa, alegando que, embora com atraso, está pagando 

as prestações alimentícias, assumindo que se encontra inadimplente com 

as prestações de julho de 2017 à julho de 2018, totalizando R$ 1.148,32 

(um mil cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), requerendo, 

ao fim, a designação de audiência de conciliação para parcelar a dívida 

restante (fls. 89/99).(...).Ademais, conforme inteligência do artigo 528, §2º, 

do CPC, em sua justificativa o executado deve comprovar fato que gere 

impossibilidade absoluta de pagar a pensão alimentícia, o que não foi 

realizado in casu.Desta forma, sem mais delongas, indefiro a justificativa e 

determino a atualização das verbas alimentares remanescentes.Por outro 

lado, antes de analisar a possibilidade da decretação da prisão civil do 

executado, designo audiência de conciliação para o dia 27 de novembro 

de 2018, às 15h30.No mais, considerando a Defensoria Pública Estadual 

teve suas atividades suspensas nesta Comarca por meio da portaria nº 

779/2017 e do Ofício 183/DP/DAQ/2017, bem como que a demanda cinge 

interesse de menor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para atuar 

como substituto processual do exequente. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

25 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57308 Nr: 2038-70.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA REIS DE ANDRADE SILVEIRA, Benedita Reis de 

Andrade, JUCENILDO REIS DE ANDRADE, Jane Maria dos Reis Andrade 

Ribeiro, CLEIDIANE FARIAS ANDRADE, Fabio Junior Farias, Juscimar Reis 

de Andrade, Juseni Reis do Nascimento, Luzia Julio de Andrade, Neuza 

Quiteria de Andrade, Auzenir Reis de Oliveira, Juscelino Reis de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Terezinha Reis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 2038-70.2018.2018.811.0034Código nº 57308Vistos etc.De 

proêmio, verifico que a parte autora não juntou aos autos certidão 

negativa de testamento do de cujus, as certidões negativas expedidas 

pelas fazendas públicas bem como o recolhimento e/ou comprovação de 

isenção quanto ao recolhimento do ITCMD. Observo ainda que na exordial 

mencionam que o herdeiro Jucenildo Reis de Andrade é interditado, 

portanto, deve juntar documento que assevere sua interdição.Assim, 

INTIME-SE o(s) autor(es) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte(m) 

aos autos estes documentos mencionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37698 Nr: 432-12.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIVAN MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francinelli Ferri Salvini - 

Procuradora Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime as partes que os autos encontram-se com 

vista para que tomem ciência de seu retorno a este Juízo bem como do 

acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42642 Nr: 965-34.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SILVA DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55597 Nr: 1301-67.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ivanildo de Sousa Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odilon Augusto de Brito, Iraci de 

Oliveira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina De Oliveira Brito 

Araujo - OAB:2.316/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão do Oficial de 

Justiça de ref.13 e para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55697 Nr: 1323-28.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerida, através de 

seus advogados, para querendo, no prazo legal apresentar manifestaçõa 

acerca da petição do autor (ref.35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49923 Nr: 2120-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claldionei Aguiar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.21 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49926 Nr: 2123-90.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.21 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50071 Nr: 2206-09.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Pontes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.20 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54753 Nr: 864-26.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Henrique de Oliveira, ADELINO PEREIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 
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OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que no prazo legal apresente as guias de 

complementação (ref.18) de diligência paga para os oficiais de justiça que 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32907 Nr: 1574-22.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTANA DE CARVALHO, Chernenko do 

Nascimento Coutinho, Valdir Scherer, Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, para que no prazo legal se manifestem acerca da 

proposta da perita de ref.107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55659 Nr: 1310-29.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DE SOUZA REIS, José Paulo 

Peres Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão do Oficial de 

Justiça de ref.16 e para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36501 Nr: 1468-26.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Genil de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIÊ RODRIGUES RECK - 

PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 1278-63.2014.811.0034

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:OAB-MT -16308-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes que os autos 

encontram-se com vista para que tomem ciência de seu retorno a este 

Juízo bem como do acórdão, e, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39436 Nr: 1274-89.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PAULA DA ROCHA, MARIA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44997 Nr: 57-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Barboza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital De Citação

Prazo: 15 Dias

AUTOS Nº 57-40.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Estadual

RÉU(S): Carlos Antonio Barboza Junior

CITANDO: Denunciado(a): Carlos Antonio Barboza Junior, Cpf: 

43224283807, Rg: 45036906-7 SSP SP Filiação: Carlos Antonio Barbosa e 

Jozilda Borges Arlindo, data de nascimento: 30/09/1991, brasileiro(a), 

natural de Jales-SP, convivente, pintor e tatuador, Endereço: Rua Castro 

Alves n. 48- Casa Rosa lateral da Escola Dom Aquino, Bairro: Planaltina, 

Cidade Dom Aquino-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Devendo 

informar o seu atual endereço. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual, por seu Promotor de 

Justiça, ofereceu denúncia contra o denunciado acima qualificado, como 

incursos nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Verifica-se dos autos que o acusado CARLOS 

ANTÔNIO BARBOZA JUNIOR não foi localizado para ser citado da 

presente ação que tramitava perante o Juizado Especial Criminal. 2. 

Realizada audiência (ref. 58) o Ministério Público Estadual requereu que os 

autos fossem encaminhados ao juízo da Justiça Comum. 3. O pedido foi 

deferido e os autos foram redistribuídos nesta Vara Única. 4. 

Considerando que esgotados os meios de localização do acusado Carlos 

Antônio Barboza Junior para citação, cite-o por edital, devendo este 

informar o seu endereço, para responder a acusação no prazo legal, 

observando-se o que dispõe o art. 365 do CPP. 5. Após, decorrido o prazo 

sem manifestação dê-se vistas ao Ministério Público. 6. Após, conclusos. 

Dom Aquino/MT, 11 de setembro de 2018. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito em Substituição Legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonio dos Reis Lima 
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Filho - Técnico Judiciário, digitei.

Dom Aquino - MT, 7 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz(a) de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32822 Nr: 1501-50.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA GRACINDO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte Exequente, para, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos presentes autos se pretende renunciar ao 

valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, para proceder com a 

expedição de requisição de pequeno valor - RPV, conforme informação do 

Sistema e-PrecWeb do Tribunal Regional Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56958 Nr: 2296-76.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.Calgaro e Cia Ltda- EPP, Rafaela Calgaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Beatriz Starlick, Seguradora Tókio 

Marine Brasil Seguradora S.A, Município de Sorriso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:9403 

B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tomhá Galvão - 

OAB:10130, Edivani Pereira Silva - OAB:10235, Rafael Esteves 

Stellato - Assessor Juridico - OAB:10825, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249, Sandro Luiz Kzyzanoski - 

OAB:14595-B

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO audiência de inquirição de 

testemunha para o DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 865-84.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerente, através 

de seu advogado, para querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão de fl.111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49924 Nr: 2121-23.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DUARTE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49939 Nr: 2136-89.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetonio Furtado Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49972 Nr: 2146-36.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE DE FATIMA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 2149-88.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Bernardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49978 Nr: 2151-58.2017.811.0034
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 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 2175-86.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Teixeira Cércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 2176-71.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR GOVEIA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 2177-56.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50024 Nr: 2179-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Affonso Magalhães Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50025 Nr: 2180-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEMAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50026 Nr: 2181-93.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50038 Nr: 2185-33.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceso José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50043 Nr: 2189-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeniffer Rafaella Pontes Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50049 Nr: 2194-92.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerri Adriani Soares Donizette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50057 Nr: 2198-32.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Galvão do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50088 Nr: 2212-16.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIVAN GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50090 Nr: 2214-83.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helinson Marcos de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50091 Nr: 2215-68.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50094 Nr: 2218-23.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santiele Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50119 Nr: 2243-36.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomar Rodrigues Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 2246-88.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonedes Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50128 Nr: 2248-58.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DAS GRAÇAS GERALDINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50138 Nr: 2253-80.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josmar Maris de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50144 Nr: 2256-35.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50153 Nr: 2257-20.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALE CRISTINA GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50213 Nr: 2290-10.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JUNIOR RIBEIRO ZAMBONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50273 Nr: 2315-23.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA CRUZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 2318-75.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA POZZOBON SILVA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 2378-48.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.18 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50405 Nr: 2379-33.2017.811.0034
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 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FORTES SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 2380-18.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Angelo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50418 Nr: 2385-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2112-61.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49891 Nr: 2109-09.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49889 Nr: 2107-39.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geová Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50576 Nr: 2463-34.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley da Costa Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 2460-79.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50542 Nr: 2450-35.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE EUGENIA DE ALMEIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44161 Nr: 1751-78.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sêmpio Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves do Nascimento, IDAZA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Intimação do advogado da parte executada, na pessoa de seu advogado 

(a), para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia devida 

descrita nos cálculos de ref. 63, sob pena do acréscimo da multa de 10% 

prevista no artigo 523, § 1º do CPC, bem como que decorrido o prazo 

previsto no art. 523, poderá no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 1428-44.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEU CARLOS GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34333 Nr: 573-65.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURENIR DOS SANTOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36311 Nr: 1390-32.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Intimação da parte Exequente por intermédio de seu advogado, Dr. Evaldo 

Rezende Fernandes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de 50% do saldo devedor das custas judiciais, a seguir 

discriminada: custas judiciais no valor de R$ 245,81 e taxa judiciária no 

valor de R$ 245,81, perfazendo um total de R$ 491,62 (quatrocentos e 

noventa e um reais e sessenta e dois centavos), sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38913 Nr: 1020-19.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, por intermédio de 

seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, se manifeste 

acerca do cálculo de pena de ref.130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50419 Nr: 2386-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50423 Nr: 2390-62.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51219 Nr: 183-83.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da resposta ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 827 de 989



Ofício de n° 656/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50689 Nr: 587-71.2011.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLON NOVAIS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Sevignani Constantini - 

OAB:20.689/O, Fabiano Paulo Constantini - OAB:13433-A/MT, 

GABRIELA SEVIGNANI - OAB:20064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Beatriz de Paulo - 

OAB:12896/MT, Fernando Akiyoshi Moraes Hayashida - 

OAB:11758/MT, Jean Marcel de Almeida Barros - OAB:12425/MT, 

Jonathan de Arruda Barbosa - OAB:MT/9451, Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS, Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT/8506-A, Marcelo Milhomen de Freitas - OAB:MT/12437, 

Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:12333/MT

 Certifico que o ofício encaminhado para perita designada, a fim de que 

seja remarcada nova data da pericia, retornou sem recebimento. Desta 

forma impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que 

lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 162-05.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSE TOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, JANONE PEREIRA - OAB:MT/7055-B

 Diante do Parecer Ministerial, impulsiono os autos para intimar o autor do 

fato, para que apresente aos autos os documentos alencados no acordo - 

comprovação de adesão ao programa de Regularização Ambiental PRA e 

apresentação do Cadastro de Imóvel Rural (SINCAR).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 984-86.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIANE MIRELE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão negativa de fls. 53, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81673 Nr: 1002622-39.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo para manifestação para parte requerida, 

transcorreu in albis, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 177-03.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Winter, Emerson Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80906 Nr: 1704-87.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JOSE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM. DE CONSORCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80906 Nr: 1704-87.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JOSE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM. DE CONSORCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução interposto por Dorival Jose Zorzi contra 

Fiat Adm. De Consórcios Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.

Os embargos à execução (fls. 04/11) veio instruídos dos documentos de 

fls. 12/25.

Certidão atestando a intempestividade dos embargos (fls. 28).

Vieram-me conclusos.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, conforme mandado de citação juntado 

aos autos em apenso (nº 195-29.2014.811.0093 – Código 71964), 

observo que o embargante foi citado em 28/06/2017 (fls. 56), e conforme 

protocolo de fls. 04, destes autos, apresentou os presentes embargos 

somente dia 21/08/2017.

Sendo assim, é notório que a parte embargante não cumpriu o disposto no 

art. 915 do CPC, ou seja, não apresentou os vertentes embargos no prazo 

legal de 15 (quinze) dias.

Isto posto, e por tudo mais que consta nos autos, rejeito liminarmente os 

presentes embargos por intempestivos, extinguindo-os sem resolução de 

mérito, nos termos do Art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e honorários, tendo em vista que é advogado dativo.

Considerando a inexistência de Defensoria Pública neste Município de Feliz 

Natal/MT, bem como o efetivo trabalho desenvolvido pelo Advogado 

Dativo, arbitro em seu favor, a título de honorários advocatícios, 03 (três) 

URH’s.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79792 Nr: 1066-54.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça, fls. 35, a fim de que requeira o que lhe for de 
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direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84023 Nr: 1136-37.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRALDO PANAZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTENIR ANTONIO BRESOLIN, ELTON 

LANZARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação de fls. 45/68 é tempestiva, motivo porque 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para que querendo, 

apresente as Impugnações no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72751 Nr: 781-66.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STRAPAZZON & STRAPAZZON LTDA ME, 

ROMARIO SILVA SOUZA, PAULO ROBERTO STRAPAZZON, ELIETE 

KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 112, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75273 Nr: 1088-83.2015.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação de fls. 24/25 é tempestiva. Motivo porque 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que, querendo, 

apresente as impugnações no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 737-23.2009.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Patricia Barreto Pereira 

Borges Baungart - OAB:MT 8.215, JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Neumann - 

OAB:110.501 OAB/RJ, Patrícia Shima - OAB:125212/RJ

 Vistos em Correição.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

Aplica-se no caso concreto, conforme explanado na petição retro, a 

Toeria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, disciplinada 

pelo CDC, bastando a insolvência da pessoa jurídica.

Assim, restando evidente a insolvência da requerida diante de sua 

recuperação judicial, bem como diante do insucesso do BacenJud 

anteriormente realizado, RECEBO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, deixando consignado a desnecessidade de 

instauração de incidente, diante dos princípios norteadores do Juizado 

Especial.

Com relação aos indicados para figurarem no polo passivo, observa-se 

que estes foram nomeados para compor Conselho de Administração e 

Diretoria no ano de 2013 (fls. 220), da mesma forma, em 25/02/2014 

ocorreu o trânsito em julgado, gerando o direito ao crédito pretendido pela 

autora. Assim, os nomeados às fls. 217, ocupavam cargos de 

administração e diretoria na empresa, preenchendo os requisitos legais 

(Vide REsp 1036398/RS, Min. Nancy Andrighi, DJe 03/02/2009)

Desta forma, nos termos do art. 135 do CPC, CITE-SE os Sócios Cláudia 

Bach, Beatriz Bach e Gustavo Bach, qualificados às fls.217, no endereço 

ali constante para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o ocorrido e 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 119511 Nr: 5112-70.2018.811.0087

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Guarantã do Norte - Jurados 2019

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA ANUAL DOS JURADOS PARA O ANO 

DE 2019

PRAZO 30 DIAS

O(A) Doutor(a) Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Comarca de Guarantã do Norte, na forma 

da lei etc. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o 

presente Edital tornando público que, neste Juízo da Vara Única da 

Comarca de Comarca de Guarantã do Norte, foram alistados para compor 

o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do art. 425 do Código de 

Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser 

sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

Lista de Jurados: ADILSON MARCHESAN-COMERCIANTE ADIR 

DOMINICIANO SANCHES- COMERCIANTE ADRIANO CONCEIÇÃO MARIA- 

VIGIA ESCOLAR ADRIANO VIANINI- EMPRESÁRIO ALENCAR DE OLIVEIRA 

GOMES- EMPRESÁRIO ALEXANDRA EVARISTO DA SILVA DE MARIA- 

AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS ALEXANDRA SALVI PEREIRA- 

DENTISTA ALMIR MAGALHÃES- EMPRESÁRIO ALMIR MATHEUS- 

COMERCIANTE AMARILDO SANCHES – PRODUTOR RURAL ANA LUCIA 

PIEREZAN- TÉCNICA DE LABORATÓRIO ANA MARIA NUNES PROCOPIO- 

DO LAR ANALETO BRASIL DA SILVA- PASTOR ANDRÉ BATISTEL- 

ADMINISTRATIVO ANDREIA MARIA BONILHA CHAMIÇO- FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA MUNICIPAL ANGELA MARIA CARLETTO WEIRICH- PROFESSORA 

ANGELA MARIA MACEDO- ESCRITURÁRIA ANGELIN BIAZUS_ VENDEDOR 

ANGELO REBEQUI- EMPRESÁRIO ANTONIO MAFINI- EMPRESÁRIO 

APARECIDA ANGELIN BIAZUS- APOSENTADO APARECIDO DONIZETE DE 

MATOS- COMERCIANTE ARLETE TEZA- PROFESSORA ARNO JOSÉ 

SCHIMIDT- EMPRESÁRIO BELANI MARIA HANAUER - PROFESSORA 

BRUNA CAROLINE DA SILVA REIS- COMERCIANTE CARINA STEFENI- 

AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR CARLA ANDREIA MOURA 

ALENCAR- PROFESSORA CAROLINE ANTUNES BEZERRA CATIA REGINA 

DA SILVEIRA- AUXILIAR DE LABORATÓRIO CELIANE APARECIDA 

CAOVILLA, PROFESSORA CLAUDIO FERREIRA FIGUEREDO- PRODUTOR 

RURAL CLEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

MUNICIPAL CLEITOM VICTOR BELOTTO DE MORAES- AGENTE 

ADMINISTRATIVO ESCOLAR CLODOMAR MASSOTTI- PECUARISTA 

CRISTIANO FRANL PRIESNITZ- COMERCIANTE DANIELA ENZWEILER- 

BANCÁRIA DENISE FATIMA PASTORIO- FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

MUNICIPAL DIANA BAÚ- GERENTE DIONARA ARCARO- PROFESSORA 

DIRCEU BAZEI- PRODUTO RURAL DULCINEIA MATHIAS CABRAL- 
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FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL EDSON NARCISO DE MELO- 

PRODUTOR RURAL EDVALDO A. RIBEIRO- COMERCIANTE EGMAR 

MOREIRA DOS SANTOS- COMERCIANTE ELIANE BORRÉ- FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA ELISA FERNANDES MENEZES DA SILVA- COMERCIANTE 

ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA- AUXILIAR DE LIMPEZA ESCOLAR 

ELSON ROBERTO MUNARO- EMPRESÁRIO ELZA ALVES FERREIRA 

NASCIMENTO- FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL EPATRIK LEOCACIO 

MARQUES PADILHA- EMPRESÁRIO FABIO JUNQUEIRA MACHADO- 

EMPRESÁRIO FABIO LUIZ SCHOFFEN- PROFESSOR FATIMA ISABEL 

ANTONIO GOMES- RECEPCIONISTA GILVAN IZAEL DOS SANTOS- 

CABELEREIRO GONÇALO SEBASTIÃO PEREIRA LEITE- EMPRESÁRIO 

GUILHERME MENEGON- COMERCIANTE GUIOMAR SALETE GEREMIA 

BIALAS – FUNCIONÁRIA PÚBLICA HABBY VENTUROSO HERMES OLNEY 

BRANDÃO- COMERCIANTE HUGO COSTACURTA NETO- AGENTE 

ADMINISTRATIVO ESCOLAR ILISANE INES KENEBEL- FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA MUNICIPAL INI MALOSSI- AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 

IRENE DE SOUZA CARDOSO- PROFESSORA IVONE CAVALLI PALOSCHI- 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL IZABEL DA COSTA BORGES- 

ESTUDANTE JANDIRA MARIA TODESCATTO – RECEPCIONISTA 

JONATHAN VICENTE DA SILVA- TÉCNICO EM RADIOLOGIA JOSÉ 

FERREIRA FRANÇA- PROFESSOR JOSÉ RENE SILVA- PINTOR JOZIANE 

QUIRINO PRADO- FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO CESAR 

SANTIN- PROFESSOR KAMILA MICKELOM DALAZEN- DO LAR KATIA DE 

PAULA AVELINO SERAFINI- PSICÓLOGA LAERCIO DALSOQUIO- 

COMERCIANTE LAIS KELI FERRETE GUIMARAES- PSICÓLOGA LEDA 

CECILIA BAIRROS- COMERCIANTE LIVIA MARIA DA SILVA PACHECO- 

AUXILIAR DE LIMPEZA ESCOLAR LOREDANA BALBINOT SIMONETTO- 

FARMACEUTICA LORENI ARDNT- AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 

LOURDES SANTANA- AUXILIAR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR LUCAS DA 

SILVA FERREIRA - VIGIA ESCOLAR LUCIANA ROQUE- ESTAGIÁRIA 

LUIZA LEWIN BUCC0 - FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA ALICE 

LAGUNA GARCIA- TÉCNICA EM ENFERMAGEM MARIA CRISTINA 

MUNHOS- TÉCNICA EM ENFERMAGEM MARIA DA GLORIA ARAUJO, 

PROFESSORA MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS- 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA MARIA DALVA JARDIM PISSINELLI – 

PROFESSORA MARIA DAS DORES SANTOS- AGENTE DE COMBATE DE 

ENDEMIAS MARIA DO CARMO FERNANDES E SILVA- ASSISTENTE 

SOCIAL MARIA GORETE MENEGATTI MATOS- FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

MUNICIPAL MARIA LUIZA PERTTO SROCZYNSKI- FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

MUNICIPAL MARIANA ROCHA MICKELON- FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

MUNICIPAL MARILDE TEIXEIRA- PROFESSORA MARITZA OLIVIA 

ARTIFÃO- EMPRESÁRIA MARLENE FRANCO FIOVARANTE – 

COMERCIANTE MARLISE TEREZINHA TOREZAN- COMERCIANTE MERCIDIO 

PANOSSO- COMERCIANTE MERSON CESAR DALABETO DA SILVA- 

AUXILIAR DE LIMPEZA ESCOLAR NÁDIA CARNIATTO- PROFESSORA 

NANCI GODOI- COMERCIANTE NEIVA MAFINI BALBINO , PROFESSORA 

NEIVA MAZOLLA- DO LAR NELSON DAMARAT- COMERCIANTE NORIVAL 

BATISTA – PROFESSOR NURIA TARTARI- FUNCIONÁRIA PÚBLICA 

MUNICIPAL OCIMAR CEZAR BARP ORAIDE BORGES- TÉCNICA DE 

ENFERMAGEM OSMAR TOTA- PROFESSOR OSVALDO WALTER STREGE- 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAULO FERNANDO TOREZAN- 

EMPRESÁRIO PAULO R. S. PEDROSO, COMERCIANTE PEDRO JOSÉ SALA- 

EMPRESÁRIO PETERSON GARCIA PEREIRA, PROFESSOR RAFAELA 

DIDOMENICO ECKER, COMERCIANTE RANIELLY FONTOURA DOS 

SANTOS- DO LAR RAQUEL CARDOSO DA SILVA, COMERCIANTE RENAN 

GONÇALVES SILVA- FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL RENAN VINICIUS 

PROCOPIO BOTEGA- FUNCIONÁRIO PÚBLICO RENATA BORGES 

ECKHARDT, COMERCIANTE RITA FERREIRA NUNES- ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO RODRIGO GRESELLE DUARTE- PROFESSOR ROGERIA 

CRISTHINA PEDROSO AVILA- PROFESSORA ROSALINA DE LIMA DIAS- 

EMPRESÁRIA ROSANE BRAND TASHIMA – PROFESSORA ROSANGELA 

DAVANÇO SORRILHA- CONTADORA ROSANGELA DE SOUZA LEITE- 

PROFESSORA ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA ROSANGELA 

SOARES DOS SANTOS SANTANA- FISCAL SANITÁRIO ROSELI CRISTINA 

CAVALETT SALA- FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL ROSIANE 

GONÇALVES CARNIO- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ROSIMEIRE 

GOULART- FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL ROSINEIA DA SILVA- 

ESTUDANTE SIDINEY TORRES GOMES- ENGENHEIRO AGRONOMO SILVIA 

ALVES BENTO- AUXILIAR DE LIMPEZA ESCOLAR SIMONE CHEROBIN- 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SOLANGE VIEIRA HORAS- AGENTE 

DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES SUELI SILVA GONÇALVES- 

EMPRESÁRIA SUSANE ANDRÉIA PEREIRA TRAVESSINI - PROFESORA 

TATIANA BENASSI ALVES- FUNCIONÁRIA PÚBLICA TERESINHA 

APARECIDA BEZERRA - PROFESSORA TEREZINHA MARIA DE JESUS- 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES VALCIMAR JOSE FUZINATO, 

PROFESSOR VERA LUCIA PEREIRA LIMA- DO LAR VERONICA 

APARECIDA PEREIRA- PROFESSORA WALDINEIA BAÚ- FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA WALFRID GRAHL- EMPRESÁRIO WENDERSON DA COSTA 

MATOS- COMERCIANTE ZELIA TEREZINHA SCANDOLARA VIEIRA- 

TÉCNICA DE

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jane Loci Weirich, 

digitei.

Guarantã do Norte, 14 de novembro de 2018

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 32362 Nr: 1269-49.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Providencia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 108385 Nr: 2041-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Alves da Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 3112-10.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loredana Balbinot Simonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110530 Nr: 3196-35.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do exequente, para 
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comparecer na secretaria da vara única para retirar a certidão de 

averbação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85385 Nr: 1341-60.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010181-88.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE AZEVEDO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QBE BRASIL SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA OAB - SP0195142A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

 

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado. Ato contínuo, 

intimo a sucumbente para que proceda com o pagamento do saldo 

remanescente, conforme os cálculos homologados, no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa. Guarantã do Norte, 15 de dezembro de 2017 DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-12.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR ANTONIO GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES FELICIANO DE DEUS NERY OAB - MT13849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 2796-43.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2796-43.2018.811.0036

Código: 61234

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme decisão de fls. 100/101 servindo a cópia como 

mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 14/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61128 Nr: 2749-69.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por ausência do preenchimento dos requisitos 

necessários expostos no Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido 

liminar formulado pela parte autora.1) DECLARO a parte MARIELLI 

FIGUEIREDO GABRIEL como ILEGÍTIMA para compor o polo ativo do 

presente feito, desse modo, CORRIJA-SE a autuação e o Sistema Apolo 

para que EXCLUA a referida pessoa do polo ativo e APENSE-SE este 

processo à Medida de Proteção de Código 60379, devido a ocorrência do 

instituto da conexão, COM A DEVIDA URGÊNCIA, para que não atrapalhe a 

realização da audiência de conciliação que será designada para data 

próxima.2) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de 

acordo entre as partes no presente feito, uma vez que ambos genitores 

tende a buscar o melhor interesse da criança, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, com urgência, para o dia 21/11/2018, às 14:00hs (MT). 

CIÊNCIA à Conciliadora do Juízo da audiência de conciliação, após 

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para 

comparecer no ato.3) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO 

caso AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de 

conciliação, apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte 

autora para que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.4) Caso não haja acordo entre as partes, desde 

já, DETERMINO com urgência a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através de seu advogado 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos acerca dos 

embargos à execução de fls. 672/674, bem como em relação ao 

prosseguimento do presente feito executivo, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito e arquivamento 

desta ação.

Guiratinga - MT, 14 de novembro de 2018.

Oficial Escrevente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 831 de 989



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35933 Nr: 227-74.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maike Getônio Nascimento Ledes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Olimpio Cunha Ledes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 227-74.2015.811.0036 (35933)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, percebe-se que a presente Ação envolve 

interesse de menor, portanto ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que possa se manifestar em relação ao acordo realizado 

entre as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 145-58.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoophos Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda-ME, Alizon José Lopes, Josefina Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson de Souza Silva - 

OAB:2490-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora através de seu advogado para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 225.

Guiratinga - MT, 14 de novembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59702 Nr: 2192-82.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Oliveira Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Visual Turismo LTDA, Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seus advogado, 

via DJE, acerca da Audiência de Conciliação designada para o dia 

31/10/2018 às 14h00min.

Guiratinga - MT, 14 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 2106-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avelino Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo, Luciano Polimeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) 

horas, manifestar acerca das correspondências devolvidas às Refs. 25 e 

27.

Guiratinga - MT, 14 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37604 Nr: 881-61.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Oliveira Rodrigues, Eder Fernando Bites 

Maia, João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Leonardo 

Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, MARINA 

COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 Autos: 881-61.2015.811.0036 (37604)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que os réus ÉDER FERNANDO BITES 

MAIA e JOÃO HENRIQUE BITES já apresentaram as suas razões recursais 

(fls. 936/945 e1029/1037).

Outrossim, verifica-se que o Ministério Público, já ofertou suas 

contrarrazões (fls. 1039/1057 e 1063/1083).

1) Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 

RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pelos Acusados, com 

fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

2) Examinando as razões contidas no recurso apresentado às fls. 

368/377, e, reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser 

mantido a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

 REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

para que o referido recurso possa ser apreciado, JUNTANDO e 

ENVIANDO para o E. Tribunal os arquivos de mídia audiovisual contendo 

os termos de inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado, 

colhidos na audiência de instrução e julgamento, inclusive eventuais 

cartas precatórias que subsidiaram a prolação da decisão de pronúncia.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14427 Nr: 498-93.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Dorileo Confecções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 498-93.2009.811.0036 (14427)

Execução Fiscal

Decisão.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 99/101, em atenção ao 

princípio da utilidade da execução que possui como escopo a satisfação 

do direito do exequente. Logo, o processo de execução não tem como 

propósito prejudicar o devedor, mas sim a satisfação do direito do credor.

1) Desse modo, DETERMINO penhora online, via sistema BACENJUD.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.
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3) DETERMINO, ainda, a EXPEDIÇÃO de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Guiratinga/MT, para que gratuitamente, informe 

o Juízo da existência de bens registrados em nome da parte executada, 

no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção do presente feito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13460 Nr: 915-80.2008.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISAIAS CAMPOS 

FILHO, para devolução dos autos nº 915-80.2008.811.0036, Protocolo 

13460, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76806 Nr: 1066-16.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA ISLEIDI GEHLEN - ME, VANIA ISLEIDI 

GEHLEN, AGNALDO SEBASTIÃO UCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016 da CGJ- Art. 

482, VI e Art. 1.209 ambos da CNGC/MT impulsioni estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, 

diligenciar o cumprimento da(s) Carta(s) Precatória(s) expedida(s), bem 

como efetuar o preparo da(s) missiva(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78687 Nr: 522-91.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMARA NOLETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79888 Nr: 1249-50.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do Mandado de 

Citação, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76890 Nr: 1096-51.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR KONECHEFF - ME, ALDECIR 

KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 1096-51.2015.811.0096 (Código 76890)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Aldecir Konecheff e Aldecir Konecheff - ME

Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78117 Nr: 322-84.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA FAGUNDES DIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 322-84.2016.811.0096 (Código 78117)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Marta Fagundes Dias ME

 Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78118 Nr: 323-69.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO R. MACHADO - PRESENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 323-69.2016.811.0096 (Código 78118)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Paulo R. Machado – Presentes

 Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75256 Nr: 434-87.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 434-87.2015.811.0096 (Código 75256)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Alberto Gonçalves

 Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80374 Nr: 1471-18.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLENE ABREU S. STEVANATO-ME, 

WANDERLENE ABREU SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 1471-18.2016.811.0096 (Código 80374)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Wanderlene Abreu S. Stevanato-ME

 Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 1338-44.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.L. MARCON MADEIRAS - ME, CLEONIR 

LIBERO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 1338-44.2014.811.0096 (Código 74026)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: C.L. MARCON MADEIRAS - ME

Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para, manifestar-se quanto à 

correspondência devolvida e juntada às ref. 11, bem como para dar 

andamento ao feito sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76484 Nr: 929-34.2015.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos ao 

setor de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) do Embargado, para se pugnar o que entender de direito 

acerca dos embargos à execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante a r. decisão transcrita: “Vistos. Certifique-se quanto à 

tempestividade dos presentes Embargos. Se intempestivos, volte-me os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Se tempestivos, RECEBO os 

embargos à execução, e DETERMINO a intimação da parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito, valendo o 

silêncio como concordância. Desse modo, transcorrido "in albis" o prazo 

assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74457 Nr: 121-29.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016CGJ, Art. 5482, 

VI e 1.209 da CNGC/MT, ao setor de Expedição de Matéria de Imprensa, 

com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, diligenciar o cumprimento da(s) Carta(s) 

Precatória(s) expedida(s), bem como efetuar o preparo da(s) missiva(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72196 Nr: 98-20.2014.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. 
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Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74434 Nr: 109-15.2015.811.0096

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

Zilton M. de Almeida - OAB:6.934-B/MT

 Processo nº 109-15.2015.811.0096 (Código 74434)

Requerente: Copel Geração e Transmissão S/A

Requerido: Wilmar Crestani

Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 108, INTIME-SE o senhor perito, 

pela derradeira vez, para prestar os esclarecimentos necessários quanto 

à impugnação do laudo pericial.

Outrossim, considerando a juntada de ref. 106, intime-se o d. causídico da 

parte requerida para que colacione os autos instrumento procuratório.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2095-96.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº: 2095-96.2018.811.0096 (Código: 90902)

Requerente: Gabriel Aparecido Pereira

Requerido: Cristiane Bandeira Ribeiro

Vistos.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90376 Nr: 1775-46.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão da Sra. Oficiala de Justiça juntada à ref. 

15, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entende de direito, 

sob pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90925 Nr: 2108-95.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUAND CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão lavrada pela Sra. Oficiala de Justiça à 

ref. 12, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89639 Nr: 1000659-55.2018.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROMÃO - OAB:22001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão lavrada pela Sra. Oficiala de Justiça à 

ref. 16, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, apresentar endereço atualizado da 

Parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90313 Nr: 1737-34.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1737-34.2018.811.0096

Código: 90313

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

 No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em trazer as 

documentações que comprovasse sua condição de carência de recursos 

que alega na petição inicial, não bastando o simples tópico justificando o 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 47305 Nr: 2853-59.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante da ausência das partes, apesar de intimadas para o ato, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

16h00min. Intime-se a parte autora para comparecer a audiência 

designada, acompanhada de suas testemunhas. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante da ausência das partes, apesar de intimadas para o ato, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

16h30min. Intime-se a parte autora para comparecer a audiência 

designada, acompanhada de suas testemunhas. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41278 Nr: 2064-94.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeci Cabral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante da não retificação do cálculo de pena de fls. 46, 

determino a elaboração de novo cálculo da pena, conforme requerido às 

fls. 54/54-v. Após, a juntada desse, intime-se as partes para se 

manifestarem a respeito do cálculo e, em seguida, venham-me os autos 

conclusos para a designação da audiência admonitória. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 843-47.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Mello Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Tendo em vista a notícia que o réu foi condenado novamente, 

conforme sentença de fls. 62/66 e, considerando a revogação do sursis 

da pena, determino a realização de novo cálculo da pena para realizar a 

unificação das penas e a computação do período de cumprimento da pena 

pelo reeducando. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 1115-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Alexandre da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Homologo o pedido de desistência vítima Vander Ferreira 

Borges e da testemunha Marlon Savio de Souza. Dou por encerrada a 

instrução processual. Tendo em vista que o réu Alexandre da Silva não foi 

intimado para este ato, determino a expedição da carta precatória para a 

Comarca de Rondonópolis-MT com a finalidade de interrogatório do réu. 

Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida o interrogatório do 

réu Alexandre da Silva. Após, com o retorno da missiva, abre-se vista dos 

autos às partes, sucessivamente, para a apresentação das alegações 

finais no prazo legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30767 Nr: 607-32.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon de Souza Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Homologo o pedido de desistência da vítima Fernanda Irina Dal 

Costa Freitas e das testemunhas Patrícia Rodrigues da Silva, Elder Jose da 

Silva e Nilton de Jesus de Souza. Dou por encerrada a instrução 

processual. Permaneçam-me os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13480 Nr: 774-83.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleksandro Ramos da Silva, João Felício da 

Silva, Jose Claudio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Expeça-se a carta precatória para a Comarca de Nova 

Olímpia-MT, conforme determino na decisão de fls. 361. Abre-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5750 Nr: 1417-51.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idália Batista Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 5750.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos às fls. 231, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 836 de 989



Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1042-64.2016.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Quintiliano Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se novamente o Impetrante, através de seu procurador, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47247 Nr: 2829-31.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO H. A. FACIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de ref. 45, tendo em vista que o requerido já foi citado 

por edital após buscas infrutíferas de endereços atualizados nos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o 

Dr. Renato Gonçalves Raposo como curador especial do requerido, 

intime-o para que conteste à inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 12 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 2371-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Prestadora de Serviços Ltda., Paulo 

Sachetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo da Silva Chaves - 

OAB:1.763/GO, Cesar Augusto Sebba - OAB:4.410/GO, ÉLCIO 

BERQUÓ CURADO BROM - OAB:12000/GO, Marcus Aprígio Chaves - 

OAB:24.623/GO, MELINA LOBO DANTAS - OAB:16010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42360 Nr: 137-59.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Geovanna Karolynne Rodrigues 

de Oliveira - OAB:25.453 MT

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Geovanna Karolynne Rodrigues de Oliveira, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 25.453, para patrocinar os interesses do 

menor. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46505 Nr: 2398-94.2016.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madesal Materiais para Construção Ltda., Imabel - MT 

Industria e Comercio de Madeiras Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão de Matos Junior - 

OAB:13847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para DENEGAR a segurança pleiteada, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e despesas 

processuais, conforme isenção legal. Indevidos os honorários 

advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem como 

diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ.Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57764 Nr: 1455-09.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BREMESSI EQUIPAMENTOS AQUATICOS EIRELLI - ME, 

Leandro Manoel Henrique Simonato Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente de Tributos Estaduais Sr. NEY NOVAIS 

MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR APARECIDO PITARO - 

OAB:320401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59568 Nr: 2300-41.2018.811.0027
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSS, EVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelos autores.

Considerando que se trata de ação de guarda consensual, deixo de 

designar a audiência de conciliação requerida pelas partes, posto que 

todos os interessados assinaram à peça inicial concordando o pedido 

principal do feito.

Pela mesma razão, deixo de determinar a citação da Sra. Thainá Kauany 

Barbosa da Costa, pois figura no polo ativo do presente feito.

Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que faça a 

exclusão do polo passivo da presente ação, incluindo a Sra. Thainá no 

polo ativo, assim como fora arrolada na peça inicial.

Considerando que a genitora da menor concordou com os pedidos da 

inicial, bem como pelo fato da guarda da criança já estar sendo exercida 

pelos outros autores, ainda pelo fato de que a concessão da tutela de 

urgência trará maiores benefícios a menor, como sua inclusão no plano de 

saúde do autor Lucenir, DEFIRO a guarda provisória da menor JULIA 

ELISA BARBOSA em favor dos autores LUCENIR DA SILVA SANTOS e 

ELIZABETE VILELA BARBOSA, devendo ser intimados para assinar o 

termo de guarda provisória.

Destaco que a genitora da criança poderá livremente exercer seu direito 

de visita.

Determino que se faça estudo psicossocial no núcleo familiar dos autores 

em até 15 (quinze) dias.

Após, determino a remessa dos autos dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, vindo-me os autos conclusos em seguida.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 14 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30478 Nr: 318-02.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdSI, EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em razão da matéria imprensa não ter sido publicada em 

nome da Dra. Elisiane Moraes Portela, envio novamente para matéria 

conforme segue: "Vistos em correição.Revogo a decisão de fls.109, 

nomeio a Dra. Elisiane Moraes Portela, inscrita na OAB/MT sob o nº 

18.698/O, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Intime-se 

a advogada nomeada para requerer o que entender de direito.Cumpra-se 

com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.Márcio Rogério Martins Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10007 Nr: 843-23.2008.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Saores Leôncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 843-23.2008.811.0027

CÓDIGO N.º 10007

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Francisca Soares 

Leôncio e seu advogado Emerson Cordeiro Silva em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em fls. 291/292 consta ofício oriundo do TRF-1 informando o pagamento 

do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Sem custas.

Nos termos do artigo 450, §3º da CNGC, dê ciência a exequente Francisca 

Soares Leôncio da liberação de R$51.276,02 (cinquenta e um mil duzentos 

e setenta e seis reais e dois centavos) na conta de seu advogado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2637 Nr: 353-74.2003.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Vertical Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adgar Rodrigues de 

Medeiros - OAB: AC-2148

 Código 2637.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref: 09, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2441 Nr: 159-74.2003.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Vertical Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adgar Rodrigues de 

Medeiros - OAB: AC-2148
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 Código 2441.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos às fls. 83, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10185 Nr: 1014-77.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Pão Real, Evanor Antonio Cols, 

Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt, Francisco das Chagas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP, ROBINSON CASTRO MIRANDA - OAB:36.736

 Código 10185.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses da parte executada. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1967 Nr: 119-29.2002.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Vertical Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adgar Rodrigues de 

Medeiros - OAB: AC-2148

 Código 1967.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos às fls. 213, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 471-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayko dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 PROCESSO N.º 471-30.2015.811.0027

CÓDIGO N.º 37614

Vistos etc.

 Recebo o recurso impetrado, eis que tempestivo, por não verificar ser 

hipótese para proferir juízo de retratação, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9893 Nr: 728-02.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 728-02.2008.811.0027

CÓDIGO N.º 9893

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Rosinha Maria da Silva 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em fls. 176/177 consta petição da exequente informando o pagamento do 

débito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44427 Nr: 1055-63.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno Franco 

Saliba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt, Hedwing Hildenbrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Henrique Tschoeke 

Steidel - OAB:45.828 OAB/SC, Marcelo Paulo Wacheleski - 

OAB:37.370 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA VIEGAS APOLINARIO - 
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OAB:5255

 Código 44427

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 120.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12244 Nr: 518-77.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Código 12244

Vistos em correição.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 237/238.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45679 Nr: 1853-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlabor Industria e Comercio Ltda, David 

Robson Waltrick da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de ref. 35.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30260 Nr: 100-71.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhones Cleyton Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30260.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43019 Nr: 452-87.2016.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses da parte autora. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para requerer o que entender de direito.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42060 Nr: 2379-25.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 1711-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos em correição.

Nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada nos termos da decisão de ref. 04.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 150-29.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Gonzales Henrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos em correição.

Nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na OAB/MT sob o 
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nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do réu. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43769 Nr: 777-62.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Vieira Lima - 

OAB:4216-RO

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Denise Rodeger, inscrita na OAB/MT sob o nº 

15.121-A, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 2158-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana Reginaldo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovanna Karolynne 

Rodrigues de Oliveira - OAB:25.453 MT

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Geovanna Karolynne Rodrigues de Oliveira, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 25.453, para patrocinar os interesses da 

acusada. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 1711-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de José Antônio Oliveira 

Rocha, devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 2158-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana Reginaldo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovanna Karolynne 

Rodrigues de Oliveira - OAB:25.453 MT

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Geovana Reginaldo 

Fernandes, devidamente qualificada, em todos os seus termos.

 CITE-SE a acusada, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar a acusada se esta possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes da 

acusada no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51694 Nr: 2496-45.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Carvalho Paulinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44206 Nr: 963-85.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Revogo a decisão de ref. 53, tendo em vista que encontra-se equivocada.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Jordana Nunes Campos

Marins, inscrita na OAB/MT sob o nº 24.877/O MT, para patrocinar os 

interesses da parte exequente. Consigno que os

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 48537 Nr: 864-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - MARCO 

AURELIO DE LIMA SOUZA, SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38655 Nr: 924-25.2015.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amélia Rodrigues de Oliveira, Cleonice 

Rodrigues da Silva, Luziano Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que segundo informações do setor de juntada a missiva 

precatória de ref. 33 ainda não aportou neste juízo, todavia segundo 

informações do juízo deprecado (ref. 70) a mesma foi devolvida via 

correios em 23/02/2016, conclui-se que a mesma possivelmente foi 

extraviada. Não obstante, conforme certficado na ref. 76, referida Carta 

Precatória, para citação da Requerida Maria Amélia Rodrigues de Oliveira, 

obeteve diligência negativa.

Ante o exposto, impulsiono os autos para intimar o requerente, na pessoa 

de seu advogado, a fim de manifeste-se e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ainda informar o atual 

endereço da Requerida Maria Amélia Rodrigues de Oliveira, a fim de 

possibilitar a sua acitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43773 Nr: 781-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO NOMEADO ACERCA DO DESPACHO A 

SEGUIR TRANSCRITO: "Vistos etc. Tendo em vista o teor da certidão de 

ref. 96, revogo a decisão de ref. 91, para tanto, nomeio o Dr. Robinson 

Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o nº 332.736, para patrocinar os 

interesses da requerente. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno. Intime-se o causídico nomeado, para 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se com eficiência o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51697 Nr: 2499-97.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Carvalho Paulinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, julgo extinto a presente ação, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista a ausência de 

ilegitimidade ativa da requerente.Sem custas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se este procedimento bem como os autos em apenso.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58210 Nr: 1690-73.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MOISES DAVID, Espolio de Farid David, Gilberto 

Machado Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma Balbina Machado Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Bettini - 

OAB:148872/SP, MARCELO DEZEM DE AZEVEDO - OAB:104171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 1276-75.2018.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Bruno Cesar Brandão Prado, OAB/MT nº 24.749, para 

representar os interesses do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32795 Nr: 34-23.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Teodoro Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, Vinicius Lopes Raimundo - OAB:MT0015696O

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 
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nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44026 Nr: 878-02.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-b/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o petitório de ref. 38, cumpra-se a decisão de ref. 28.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46606 Nr: 2469-96.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebisley de Oliveira Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICKOLE SANCHEZ 

FRIZZARIM - OAB:352283

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Requerido, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45577 Nr: 1787-44.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, ARNALDO 

DA SILVA MONTEIRO ME, Angelita Francisca Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS ACERCA DA DECISÃO 

A SEGUIR TRANSCRITA: (...) Considerando que os executados alegaram 

haver excesso de penhora, eis que o valor da execução é muito inferior 

ao do bem penhorado, concedo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para 

nomear outro bem livre e desembaraçado, sem qualquer tipo de ônus ou 

privilégio, à penhora. Nomeado outro bem, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste em 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo para 

nomeação de bem à penhora, indefiro o pedido de destituição desta e, 

tendo em vista que os executados discordam da avaliação do Oficial 

Avaliador deste juízo, trazendo dúvidas sobre o real valor do imóvel, 

necessário se faz a realização de nova avaliação por um profissional, às 

custas dos executados. Para tanto nomeio como perito judicial o IPC - 

Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da Paz, n. 185, na 

cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, CEP: 79002-190, 

para realizar a avaliação no imóvel penhorado. Intime-se o perito a 

apresentar proposta de honorários e a comprovar sua especialidade 

sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como, a indicar a data e horário para a realização dos trabalhos periciais. 

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se os executados para, 

no prazo de 10 (dez) dias, depositar o valor devido dos honorários, sendo 

que, 50% serão liberados no início da perícia e o restante após o depósito 

do laudo em Juízo. Apresentada a proposta de honorários, e com a 

indicação da data da perícia, intimem-se as partes e assistentes técnicos. 

A seguir intime-se o Perito para a apresentar o laudo em Cartório, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em 

juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da 

apresentação do laudo. Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de cinco 

(05) dias, primeiro a parte exequente e após a parte executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38610 Nr: 900-94.2015.811.0027

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Boese Gomes, Thais Michele 

Nascimento de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 13 de novembro de 2019 às 14hr45min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59053 Nr: 2102-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeson Nascimento Santos, Kelly Cristina de 

Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins, nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Bruno de Castro Silveira - OAB/MT nº 16.257, para 

promover a defesa da ré Kelly Cristina de Oliveira Rodrigues, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57414 Nr: 1302-73.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Alves da Costa Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o autor efetuou o recolhimento da diligência 

complementar do Oficial de Justiça por meio da guia nº 64153 de 

"complementação de custas e taxas", quando o correto deveria ser por 

meio da guia de "complementação de diligências", impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para realizar o pagamento da diligência 

complementar do Oficial de Justiça por meio da guia correta, a ser emitida 

no site do TJ/MT, na aba "emissão de guias online", na opção "guia de 

complementação de diligência".

Saliento que a restituição do valor pago por meio da guia nº 64153 

(complementação de custas e taxas) deverá ser solicitado 

administrativamente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 96-97.2013.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirianni Locação de Bens Móveis Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTERN - Construções e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: lo - OAB:, RONALDO DE 

CARVALHO - OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO JORGE CAVALHEIRO - 

OAB:199273/SP, João Gabriel Ostti - OAB:368.208-SP, Karina 

Fernanda Soler Parra - OAB:180.361/SP, Thiago Munaro Garcia - 

OAB:248.371 SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, remeta-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38610 Nr: 900-94.2015.811.0027

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Boese Gomes, Thais Michele 

Nascimento de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo para proceder a 

defesa do requerido neste ato, arbitrando 01 (uma) URH pelos serviços 

prestados. Determino a manutenção do acompanhamento psicossocial 

mensal dos menores, pelo prazo de 03 (três) meses. Após, com a juntada 

dos laudos psicossociais, abre-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. Em seguida, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 169 Nr: 230-86.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Lubian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhian Anthony de 

Carvalho Tonsic - OAB:8.387/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Exequente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, para manifestar acerca da Petição do Executado de fls. 435, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 1273-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para comarca em outro Estado, bem como a necessidade de 

adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa 

de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 

21/02/2019, às 13h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação da 

parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. 

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32746 Nr: 1264-37.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gutember Milan Vargas Velasquez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ferreira Paes - 

OAB:9298, Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB:10085/MT, 

Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Proceda-se o setor responsável, com a expedição dos documentos 

pendentes, dando a devida celeridade que o caso requer.

Após, dê regular andamento ao feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32821 Nr: 52-44.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Mendes Moura - 

OAB:24.667/O-MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 95, revogo a decisão de ref. 91, 

para tanto, considerando que a parte requerida Emerson Luciano Alves 

apesar de ter sido citado por edital, não apresentou contestação, nomeio a 

Dr.ª Bianca Mendes Moura, inscrita na OAB/MT sob o nº 24.667/O, como 

curadora especial da parte requerida, nos termos do artigo 72, inciso II, do 

CPC, devendo ofertar sua contestação no prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32015 Nr: 836-92.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA 

LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste quanto à Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 14 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50919 Nr: 2513-84.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo de Souza Ferreira, Jodemir Antonio da 

Silva, Maria da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Andrade Zuchetti - 

OAB:22584, Nayra Rinaldi Bento - OAB:23194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 14 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49300 Nr: 1590-58.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BRASIL S.A. Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Regina Travagini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 14 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43615 Nr: 683-20.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J RUFINO NETO - ME, Joaquim Rufino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 14 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31314 Nr: 72-09.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greidiomar Moreira de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 14 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43770 Nr: 776-80.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberico Silva do Prado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.INTIME-SE a parte 

requerente, por seus advogados, via DJE.RECOLHAM-SE todos os 

mandados expedidos, independentemente de cumprimento. Eventuais 

custas processuais serão suportadas pela parte exequente, a teor do art. 

90, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de novembro 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48433 Nr: 1108-13.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Vitalino, NIVALDA VITALINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, inciso II, c/c art. 925, 

ambos do Código Processual Civil.No mais, considerando as 

circunstâncias fáticas do presente caso, aliado ao fato de que a parte 

exequente possui natureza de entidade beneficente de assistência social, 

DEFIRO o pedido de assistência judiciaria gratuita formulado na 

inicial.Considerando que não houver a formação da relação processual 

DEIXO de condenar a parte executada ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios.INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE.Certificado o trânsito em julgado, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de novembro 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45484 Nr: 1729-44.2017.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Vieira Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDRA RENATA SOUZA LIMA - 

OAB:23200/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de Ação que visa ao Cumprimento de Sentença, proposta 

por APARECIDA VIEIRA MACHADO DOS SANTOS em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.(...). Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, via de consequência, 

DETERMINO a intimação da Requerente, por seus advogados, via DJE, 

para proceder ao recolhimento das custas iniciais, no prazo improrrogável 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, do Código de Processo Civil. Uma vez recolhidas as 

custas ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38067 Nr: 1304-85.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica "Rainha da Paz"- FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Ante o exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da 

ausência de interesse processual. Condeno o executado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, todavia suspendo a exigibilidade da 

cobrança por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do 

CPC).Preclusa as vias recursais, translade-se cópia da presente decisão 

e do trânsito em julgado para os autos da ação de execução em 

apenso.Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.INTIME-SE a 

parte exequente, por seu advogado, via DJE, e o Núcleo de Prática 

Jurídica, pessoalmente.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 21 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46832 Nr: 153-79.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Parati Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 9 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50367 Nr: 2247-97.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE BARROS, CREUZA DA SILVA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo entabulado entre as partes, DECRETANDO, por 

via de consequência, o DIVÓRCIO de JOSÉ RODRIGUES DE BARROS e 

CREUZA DA SILVA BARROS. Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Considerando que a transação é incompatível com o 

interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado 

desta sentença (art. 1.000, do CPC).Assim, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao cartório de registro competente, devendo ser expedidas 

duas vias da Certidão de Casamento já constando a averbação para 
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entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos autos.Custas pro rata. 

Verbas que ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem 

honorários, por ausência de contraditório.Cumpridos os expedientes retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 2224-54.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA, DERLY SOARES DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes, com o qual anuiu o 

Ministério Público, DECRETANDO, por via de consequência, o DIVÓRCIO de 

MARCO ANTONIO DE SOUZA e DERLY SOARES DE MELO. Outrossim, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

Art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Considerando que a 

transação, bem como a expressa concordância ministerial, são 

incompatíveis com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do CPC).Após, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao cartório de registro competente, devendo ser 

expedidas duas vias da Certidão de Casamento, já constando a 

averbação para entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos 

autos.Custas pro rata. Verbas que ficam suspensas nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC. Sem honorários, por ausência de contraditório.Lavre-se 

o Termo de Guarda e INTIME-SE a genitora para prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.  Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48218 Nr: 988-67.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉRIKA CRISTINA DE SOUZA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Luiz da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:24070/O

 Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes, com o qual anuiu o 

Ministério Público. DECRETO, por via de consequência, o DIVÓRCIO de 

HÉRIKA CRISTINA DE SOUZA CUNHA e GUILHERME LUIZ DA CUNHA. 

Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Considerando que a transação, bem como a expressa concordância 

ministerial, são incompatíveis com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do 

CPC).Após, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de registro 

competente, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de Casamento, 

já constando a averbação, para entrega aos requerentes, mantendo-se 

cópia nos autos.Custas pro rata. Verbas que ficam suspensas nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários, por ausência de 

contraditório.No mais, considerando a omissão Estatal em empreender 

esforços no sentido de implementar Defensoria Pública nesta Comarca 

(art. 134 da CF/88), fixo os honorários da defensora dativa nomeada para 

patrocinar os interesses das partes - Dra. BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT, 

inscrita na OAB/MT 24070, em valor equivalente a 05 (cinco) URHs, em 

razão dos serviços prestados. Expeça-se a respectiva 

certidão.Cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de 

novembro de 2018..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 750-19.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidivan de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Gomes 

Albéfaro - OAB:2361, JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - 

OAB:5738/B

 A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Vistos. Considerando a 

ausência justificada do Ministério Público, em decorrência de luto familiar, 

REDEIGNO a presente audiência para o dia 23 de Janeiro de 2018, às 

17h00min. Considerando os argumentos apresentados pela defesa 

técnica, acolho seu requerimento. Para tanto, oficie-se ao juízo deprecado 

solicitando a devolução da Carta precatória emitida na p. 106, 

independentemente de cumprimento, consignando nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 750-19.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidivan de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Gomes 

Albéfaro - OAB:2361, JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - 

OAB:5738/B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam o(s) réu(s) intimado(s), através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que apresentem suas alegações finais, na forma de memoriais escritos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Jauru, 16 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35179 Nr: 1525-05.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosberg Junior Costa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal, para o fim 

de ABSOLVER o denunciado ROSBERG JUNIOR COSTA ROCHA, 

devidamente qualificado nos autos, das sanções que lhe foram imputadas 

nos presentes autos, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. Sem condenação em custas processuais. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. PROCEDAM-SE as comunicações de estilo, 

sobretudo ao Cartório Distribuidor desta Comarca e aos Institutos de 

Identificação Estadual e Federal. Diante da absolvição do réu, DETERMINO 

a restituição da fiança paga (fls. 32), devendo a Secretaria empreender as 
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diligências necessárias no sentido de transferir e vincular o referido 

numerário ao presente feito e, por fim, realizar a transferência para conta 

indicada pelo acusado, mediante expedição de alvará de liberação. Com o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique-se. 

Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 14 de 

novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46572 Nr: 1643-78.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Jose de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO 

ESTADO, para CONDENAR o réu EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA, já qualificado 

nos autos, pela prática dos delitos tipificados no artigo 14, caput, da lei 

10.826/03, e no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. (..) 

Sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 69 do Código Penal, 

frente à existência de duas ações que se desdobraram na execução de 

dois delitos, aplico cumulativamente as penas arbitradas, perfazendo o 

total de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de 

detenção. Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao 

acusado e, ainda, que se mostra necessário e suficiente para repressão e 

prevenção do crime, fixo regime inicial ABERTO para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade (CP, arts. 33, § 1º, “c”, § 2º, “c”, § 3º e 36).

 Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, 

CONCEDO o benefício legal da SUBSTITUIÇÃO DA PENA privativa de 

liberdade por RESTRITIVAS DE DIREITO, uma vez que o réu preenche os 

requisitos alinhavados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a 

substituição suficiente à repressão e prevenção do delito. Assim sendo, 

observando o disposto no artigo 44, § 2º, “segunda parte” e na forma dos 

artigos 45, § 1º e 47, inciso II, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por DUAS PENAS restritivas de direito, que serão 

definidas em audiência admonitória a ser designada oportunamente, tão 

logo haja o trânsito em julgado deste decisum. (...).CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 980-95.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Barbosa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial dos presentes embargos, com a resolução de seu mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade nos 

termos do art. 98, § 3º do mesmo Diploma. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e TRASLADE-SE cópia da presente sentença e da 

certidão de trânsito em julgado aos autos em apenso, desapensando-se e 

encaminhando-se o presente feito ao ARQUIVO com as comunicações e 

baixas necessárias. Cumpridas as providências retro, por celeridade e 

economia processual, desde já, DETERMINO a INTIMAÇÃO do exequente, 

naqueles autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

apresentando bens passiveis de penhora, sob pena de suspensão. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36760 Nr: 865-74.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando que os cálculos apresentados foram efetivamente 

homologados na decisão de fls. 79 dos autos, consoante Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito.

Após, a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento 

n.º 011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento da requisição, fato que 

deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte autora, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39509 Nr: 349-20.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada devidamente intimada para, 

querendo, apresentar impugnação permaneceu, permaneceu com o 

processo em carga durante no período compreendido entre o dia 

18/11/2016 e 02/10/2017 sem manifestação, e considerando a 

determinação constante do segundo parágrafo da decisão de fls. 19 dos 

autos, bem como atenta às determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento da requisição, fato que 

deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte autora, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 745-94.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada devidamente intimada para, 

querendo, apresentar impugnação permaneceu, permaneceu com o 

processo em carga no período compreendido entre o dia 28/11/2016 a 

02/10/2017 sem manifestação, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela parte exequente na petição inicial.

No mais, consoante Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento da requisição, fato que 

deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a parte autora, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39670 Nr: 407-23.2016.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Firmiano do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de FIDELIS 

FIRMIANO DO CARMO, ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado, a parte Impugnada manifestou-se às fls. 24/25 

CONCORDANDO com a planilha de cálculos apresentada pelo Impugnante, 

pugnando pela homologação e expedição de RPV.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte Embargada concordou expressamente com os 

cálculos apresentados pelo Embargante, reconhecendo a procedência da 

demanda, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de liquidação 

apresentados pelo Embargante às fls. 06, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por 

cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, consignando 

que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE cópia da 

presente sentença e da certidão de trânsito em julgado aos autos em 

apenso, desapensando-se e encaminhando o presente feito ao ARQUIVO 

com as comunicações e baixas necessárias.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39469 Nr: 336-21.2016.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DIAS PROBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique a tempestividade 

dos embargos de declaração de fls. 68/72 dos autos. Em caso negativo, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação, em caso positivo e, 

considerando que do eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

poderá decorrer efeitos infringentes, INTIME-SE a parte Embargada, 

através de seu advogado, via DJE para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido recurso, a teor do art. 1.023, 

§ 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE-SE e VOLTE-ME o feito concluso.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 2503-40.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BERNARDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Moreira do Nascimento, GLACIELA 

SILVA DE ARAÚJO MOREIRA, Opercio de Oliveira, EVA PELEGRINI CALBO 

DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO, MICHELLE CALBO DE 

OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de 

seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, atribuindo à causa valor correspondente à somatória da expressão 

econômica de cada pedido constante da exordial, (art. 292, incisos V e VI, 

do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 321 

e 330, inciso IV, do CPC. Corrigido o valor da causa, deverá a parte 

autora, no prazo suso mencionado, recolher as custas complementares 

decorrentes da alteração, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC).Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos 

conclusos, para análise do pedido de tutela antecipada.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41020 Nr: 934-72.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Romario Canhum Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 107 dos autos, para tanto, DETERMINO 

a expedição de carta precatória, fazendo-se constar o endereço noticiado 

na petição de fls. 107, bem como as determinações constantes na decisão 

de fls. 90/91.

 No mais, antes da remessa da missiva, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

recolhimento das despesas com a distribuição e cumprimento da missiva 

no Juízo deprecado, consoante art. 389, da CNGCJ/TJMT.

Decorrido o prazo sem que seja providenciado o preparo da missiva, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação.

INTIME-SE, a parte exequente, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de novembro e 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50991 Nr: 2560-58.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artacir Cardoso de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Pensão por Morte proposta por ARTACIR 

CARDOSO DE LANA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.(...) RECEBO a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal.- Da Assistência Judiciária Gratuita – Diante dos documentos 

apresentados nos autos e da natureza da demanda, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, na forma do artigo 98 do Código Processo Civil. - Da Coisa 

Julgada – Compulsando os autos se verifica que se trata de ação de 

pensão por morte proposta por Artacir Cardoso de Lana que visa a 

concessão do referido beneficio em virtude o falecimento de seu cônjuge, 

o Sr. Alcides Lana, ocorrido em 10/05/2005.Ocorre que, em consulta ao 

sistema APOLO desta Comarca, constatou-se que idêntico pedido foi 

proposto nos autos da Ação registrada sob o n.º 957-96.2008.811.0047 – 

Cód. 11530, tendo sido proferida sentença que julgou improcedente o 

pedido formulado na peça inicial por Artacir Cardoso de Lana.Assim, da 

forma que se apresenta a situação, DETERMINO a intimação da parte 

autora, por seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca da ocorrência da coisa julgada material, 

consoante determina o art. 485, inciso V, e § 3°, c/c art. 10, ambos do 

CPC.Com a manifestação ou decurso do prazo in albis, fato que deverá 

ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.INTIME-SE, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42304 Nr: 1685-59.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART PADUA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYSE FERNANDA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Considerando as ocorrências acima, redsigno a audiência 

instrutória para dia 04 de dezembro de 2018 as 10h30min. Saem os 

presentes intimados. Proceda a intimação da parte requerida, por seus 

advogados, via DJE. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-44.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010157-44.2015.8.11.0047. REQUERENTE: ADRIANA DA ROCHA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Compulsando os autos, constata-se que não 

há crédito constituído (prolação de sentença com trânsito em julgado). 

Assim, com supedâneo no artigo 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, DETERMINO 

a intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 

14 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000024-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Tendo em vista a comprovação de 

hipossuficiência (id 14016139), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

parte Recorrente. Uma vez presente os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação), bem como a tempestividade (id 

13303303), RECEBO presente recurso, porém, somente no seu efeito 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43, da Lei 9.099/95, eis que 

consoante entendimento das Turmas Recursais deste Estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais. INTIME-SE 

a parte Recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, do art. 42 c/c art. 12-A, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo sem 

manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010020-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: CARMEM MARIM DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/EXECUÇÃO de título judicial (rito da Lei nº 9.099/95 - art. 52 e 

ss.) em que se objetiva o recebimento de quantia certa (honorários 

sucumbenciais). A sentença proferida nos autos transitou em julgado e 

não há informação de que a parte sucumbente tenha cumprido 

espontaneamente a obrigação, portanto, necessário o cumprimento de 

sentença a requerimento da parte credora. ALTERE-SE no Sistema PJE a 

natureza da ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, nos 

termos do art. 348, da CNGC, colocando no polo passivo a executada 

CARMEM MARIM DA SILVA e no polo ativo AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ, DANIEL FRANÇA SILVA, JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL e FAYROUZ MAHALA ARFO. RECEBO o cumprimento de 

sentença e DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Executada, na pessoa de 

seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo de 
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cálculos apresentado no id 14367946, consignando que, no mesmo prazo, 

poderá a parte executada apresentar embargos, nos mesmos autos (art. 

52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Não sendo efetuado pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), havendo pagamento, OUÇA-SE a parte 

exequente, em 05 dias. Advirta-se que o silêncio será interpretado como 

concordância com o valor pago. Caso não efetuado o pagamento no prazo 

encimado, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial 

atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor exequendo, mas sem a incidência de honorários advocatícios, por 

serem indevidos (art. 55, da Lei nº 9.099/95), sob pena de extinção do 

feito por abandono. Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 14 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-76.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES MATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAÇA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010075-76.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSIMAR FERNANDES MATO 

EXECUTADO: GRAÇA Visto. Trata-se de ação que visa ao cumprimento de 

sentença tendo como parte exequente Josimar Fernandes Mato e como 

parte executada Maria das Graças dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento 

da dívida, no entanto, reconheceu o débito efetuando o pagamento de 

30% (trinta por cento) do valor e requerendo o parcelamento do 

remanescente em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas (id. n.º 11776322). 

Por sua vez, a parte exequente instada a se manifestar acerca do pedido 

de parcelamento, pugnou pelo indeferimento do pleito, bem como a 

penhora de valores via sistema Bacenjud e a expedição de alvará de 

liberação dos valores depositados em Juízo (id. n.º 13137973). Pois bem, 

compulsando os autos constata-se que a parte executada efetuou o 

pagamento das parcelas remanescentes, de maneira que a obrigação 

restou satisfeita. Assim, considerando o princípio da cooperação 

processual (art. 6°, do CPC), o princípio da celeridade (inciso LXXVIII, do 

art. 5°, da CF) e, ainda, o disposto no art. 805, do CPC, a extinção do feito 

pelo pagamento é a medida cabível. Ante o exposto JULGO EXTINTO o 

processo, em face do pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e 

art. 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. INTIMEM-SE as partes. No mais, 

INTIME-SE a parte exequente, por suas advogadas para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informem os dados necessários para expedição do alvará 

de levantamento da verba depositada em Juízo. Uma vez informado os 

dados necessários, desde já DETERMINO a expedição do respectivo 

alvará.. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o transito em 

julgado da presente sentença. Não havendo requerimentos e observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 14 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-06.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000159-06.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA, FELIPE 

RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem a presente execução, 

mediante termo de entrega que, deverá ser juntado aos autos, em analogia 

ao Enunciado n.º 126 do Fonaje, bem como promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-48.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVESTRE PERRUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação dos Ilustres Causídicos, representante da parte 

reclamada VIVO S.A, para que apresente dados bancários para 

elaboração de Alvará.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-06.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) 

que deu(deram) origem a presente execução, mediante termo de entrega 

que, deverá ser juntado aos autos, em analogia ao Enunciado n.º 126 do 

Fonaje, bem como promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000051-74.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Considerando o teor da certidão id. n.º 15548637, DETERMINO a 

intimação da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000051-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000051-74.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Considerando o teor da certidão id. n.º 15548637, DETERMINO a 

intimação da parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-33.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000045-33.2018.8.11.0047. REQUERENTE: RAFAEL BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. Vistos. INTIME-SE a 

parte autora, por seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias se manifeste acerca dos documentos de id. n.º 15329687 e 

15329689, requerendo o que entender pertinente. Apresentada 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 21 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-12.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eliane Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000027-12.2018.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO HENRIQUE ANDRE 

REQUERIDO: ELIANE SILVA Vistos. Primeiramente, DETERMINO que a 

Secretaria certifique se as parte foram intimadas acerca da determinação 

constante do terceiro parágrafo da decisão id n.º 13260770, em caso 

positivo, deverá certificar se houve decurso do prazo para manifestação 

e, em caso negativo, DETERMINO a intimação das partes, por seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

acerca das provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, 

sob pena de indeferimento. Consigne-se que o transcurso do prazo ‘in 

albis’ será interpretado como falta de interesse na produção de provas e 

acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do CPC. Apresentada manifestação acerca das provas ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Jauru/MT, 21 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-76.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS AMADEU MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000068-76.2018.8.11.0047. REQUERENTE: JESUS AMADEU MOREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca das provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o transcurso do prazo ‘in albis’ será interpretado como 

falta de interesse na produção de provas e acarretará o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Apresentada 

manifestação acerca das provas ou decorrido o prazo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 21 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-92.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO LUIZ DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre causídico para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente dados bancários para confecção de Alvará.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010051-14.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT18675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010051-14.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO a intimação da parte autora, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que 

deu(deram) origem à execução, mediante termo de entrega que deverá 

ser juntado aos autos, bem como promova o andamento do feito 
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requerendo o que entender pertinente. Apresentado o título ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 24 de outubro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-91.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA PAULINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010074-91.2016.8.11.0047. REQUERENTE: DELMA PAULINA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Trata-se de pedido de 

reconsideração de decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Pois 

bem. Analisando o pedido de reconsideração, id. n.° 14586236, verifica-se 

que não apresenta elementos diversos daqueles já apreciados na decisão 

objurgada. Com efeito, os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, sem embasamento fático. Embora 

a lei preveja presunção de veracidade relativa em favor da pessoa natural 

que requeira a justiça gratuita (artigo 99, § 3º do CPC), o artigo 5º, inciso 

LXXIV da CF, se sobrepõe a essa redação, exigindo que se comprove a 

insuficiência de recursos para arcar com os custos de um processo 

judicial. A gratuidade da justiça somente deve ser deferida quando a parte 

comprovar que não possui condições financeiras de arcar com as 

despesas do processo, sob pena de comprometer o sustento próprio ou 

de sua família, conforme hodierna interpretação constitucional que 

relativiza a declaração meramente formal, sob pena de inviabilizar a 

prestação jurisdicional àqueles realmente necessitados. Destaca-se que a 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário das classes menos favorecidas da 

sociedade, devendo ser deferida de modo excepcional, quando 

comprovada a necessidade. Sob essa ótica, pertinente o posicionamento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS 

PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o 

pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que 

não se verifica na hipótese. (AgR 52164/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). No caso em 

apreço, ao tempo em que se fez prova dos rendimentos da parte 

requerente, que juntamente com os rendimentos de seu consorte superam 

04 (quatro) vezes a renda per capita de R$ 1.268,00 (mil duzentos e 

sessenta e oito reais) constatada no Brasil no ano de 2017 

(http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/renda-familiar-c

apita-no-brasil-em-2017-era-de-r-1268-segundo-ibge), destaca-se que 

não há nos autos demonstração de gastos ordinários ou extraordinários 

que acarretem insuficiência financeira para arcar com as custas 

processuais. Desta feita, INDEFIRO o pedido de reconsideração e 

DETERMINO a intimação da parte reclamante, por seus advogados, via 

DJE, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o 

preparo do recurso apresentado, sob pena de deserção - Enunciado n.º 

80 do Fonaje. Efetuado o preparo ou decorrido o prazo, fato que deverá 

ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 14 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-16.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000126-16.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. Primeiramente, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

conforme determinado na decisão retro. Lado outro, verifica-se que a 

Recorrente comprovou sua condição de hipossuficiente (id 14623275), 

portanto, CONCEDO-LHE os benefícios da justiça gratuita. Uma vez 

presente os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação), bem como a tempestividade, RECEBO presente recurso, 

porém, somente no seu efeito DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste Estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. INTIME-SE a parte Recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 

2º, do art. 42 c/c art. 12-A, da Lei n.º 9.099/95). Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido prazo sem manifestação da parte recorrida, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos à Egrégia 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 14 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010020-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: CARMEM MARIM DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/EXECUÇÃO de título judicial (rito da Lei nº 9.099/95 - art. 52 e 

ss.) em que se objetiva o recebimento de quantia certa (honorários 

sucumbenciais). A sentença proferida nos autos transitou em julgado e 

não há informação de que a parte sucumbente tenha cumprido 

espontaneamente a obrigação, portanto, necessário o cumprimento de 

sentença a requerimento da parte credora. ALTERE-SE no Sistema PJE a 

natureza da ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, nos 

termos do art. 348, da CNGC, colocando no polo passivo a executada 

CARMEM MARIM DA SILVA e no polo ativo AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ, DANIEL FRANÇA SILVA, JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL e FAYROUZ MAHALA ARFO. RECEBO o cumprimento de 

sentença e DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Executada, na pessoa de 

seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo de 

cálculos apresentado no id 14367946, consignando que, no mesmo prazo, 

poderá a parte executada apresentar embargos, nos mesmos autos (art. 
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52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Não sendo efetuado pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), havendo pagamento, OUÇA-SE a parte 

exequente, em 05 dias. Advirta-se que o silêncio será interpretado como 

concordância com o valor pago. Caso não efetuado o pagamento no prazo 

encimado, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial 

atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor exequendo, mas sem a incidência de honorários advocatícios, por 

serem indevidos (art. 55, da Lei nº 9.099/95), sob pena de extinção do 

feito por abandono. Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru-MT, 14 de 

novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-91.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

VALFLEX COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

JURANDIR LEONIDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000067-91.2018.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MIRANDA 

REQUERIDO: VALFLEX COLCHOES LTDA - ME, JURANDIR LEONIDAS, 

JOAO JUSTINO DE SOUZA ARAUJO Vistos. Primeiramente, DETERMINO 

que a Secretaria certifique o oferecimento de contestação pelo requerido 

João Justino de Souza Araújo e sua tempestividade e, em caso negativo, o 

decurso do prazo. No mais, DETERMINO a designação de nova audiência 

de conciliação, de acordo com a pauta do Juizado Especial; a CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO da parte requerida Jurandir Leonidas e Valflex Colchoes LTDA 

– ME, na forma requerida pela parte autora no termo de audiência id. n.º 

15556149, para comparecerem à solenidade designada, devendo constar 

a advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras 

as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, 

da Lei 9.099/95). INTIME-SE a parte autora, por sua advogada via DJE para 

comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95. Por fim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido 

no termo de audiência id. n.º 15556149, pelo mesmos fundamentos 

declinados na decisão id. n.º 14423819. INTIME-SE, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 14 de novembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito (assinado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-48.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA CORREIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010051-48.2016.8.11.0047. REQUERENTE: CLEUDINEIA CORREIA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Compulsando os autos, verifica-se 

que houve o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da obrigação fixada em 

sentença/acordão, conforme comprovante de depósito juntado no id 

14276749. Ademais, observa-se que a parte exequente não se opôs ao 

valor depositado e pugnou pelo levantamento, de modo que restou 

satisfeita a obrigação. Vinculados os valores e não havendo outros 

requerimentos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 526, §3º, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte autora, para que proceda ao 

levantamento dos valores que se encontram depositados na conta judicial 

vinculada ao presente feito. Fica autorizado o levantamento por seu 

procurador, DESDE QUE munido de poderes especiais. Na hipótese de 

expedição de alvará em nome do procurador, deverá a Secretaria expedir 

e encaminhar carta à parte autora, dando-lhe ciência do montante 

levantado, salvo se o valor se referir à verba sucumbencial. O alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente de efetiva 

comunicação à parte. Havendo honorários sucumbenciais, deverá ser 

expedido alvará em nome do advogado (a). Após a comprovação do 

levantamento dos valores, não havendo requerimentos outros, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e comunicações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 14 de novembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-76.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES MATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAÇA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010075-76.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSIMAR FERNANDES MATO 

EXECUTADO: GRAÇA Visto. Trata-se de ação que visa ao cumprimento de 

sentença tendo como parte exequente Josimar Fernandes Mato e como 

parte executada Maria das Graças dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento 

da dívida, no entanto, reconheceu o débito efetuando o pagamento de 

30% (trinta por cento) do valor e requerendo o parcelamento do 

remanescente em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas (id. n.º 11776322). 

Por sua vez, a parte exequente instada a se manifestar acerca do pedido 

de parcelamento, pugnou pelo indeferimento do pleito, bem como a 

penhora de valores via sistema Bacenjud e a expedição de alvará de 

liberação dos valores depositados em Juízo (id. n.º 13137973). Pois bem, 

compulsando os autos constata-se que a parte executada efetuou o 

pagamento das parcelas remanescentes, de maneira que a obrigação 

restou satisfeita. Assim, considerando o princípio da cooperação 

processual (art. 6°, do CPC), o princípio da celeridade (inciso LXXVIII, do 

art. 5°, da CF) e, ainda, o disposto no art. 805, do CPC, a extinção do feito 

pelo pagamento é a medida cabível. Ante o exposto JULGO EXTINTO o 

processo, em face do pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e 

art. 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. INTIMEM-SE as partes. No mais, 

INTIME-SE a parte exequente, por suas advogadas para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informem os dados necessários para expedição do alvará 

de levantamento da verba depositada em Juízo. Uma vez informado os 

dados necessários, desde já DETERMINO a expedição do respectivo 

alvará.. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o transito em 

julgado da presente sentença. Não havendo requerimentos e observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 14 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito (assinado digitalmente)

Comarca de Juscimeira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41892 Nr: 387-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal, bem como em querendo 

manifestar e tomar ciência do LAUDO PERICIAL de Ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 2977-42.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o Advogado do Autor, 

para que manifeste acerca do Ofício do Requerido juntado na Ref. 52, 

podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos, no prazo 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 2947-07.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o Advogado da parte 

Autora, para que manifeste acerca do documento do requerido juntada na 

Ref. 41, podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos, no prazo 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 174-52.2018.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834, VICTOR RAFAEL LOPES - OAB:22995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013/A

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48021 Nr: 2912-13.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DE RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA CAMPOS 

G. DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos.1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.2. Outrossim, considerando a finalidade da 

presente deprecata, proceda a Sra. Gestora com a requisição das 

certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município , da Receita 

Federal e do INSS; certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União 

fornecida (...)ou terceiro garantidor. No caso de atraso no pagamento de 

qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 

parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como indenização pelo 

retardamento da execução. O pagamento à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado.11. Todos os atos referentes 

à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro.12. Comuniquem-se às partes, 

bem como, ao juízo deprecante. Às providências.13. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de 

novembro de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27789 Nr: 755-72.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILTON ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por IVONILTON ALVES DE SOUSA em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. (ENERGISA), para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos no valor de R$ 373,33 (trezentos e setenta e três 

reais e trinta e três centavos) e no valor de R$ 725,71 (setecentos e vinte 

e cinco reais e setenta e um centavos), arbitrado pela reclamada, em 

virtude de supostas irregularidades na unidade consumidora da autora Nº 

10527791; b) DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade do requerente, 

bem como exclua o nome/CPF do autor dos cadastros de mal 

pagadores(SERASA, SPC e outros), no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de cominação de multa diária, a qual fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais) por dia de atraso; c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.3.2. Pela 

sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a requerida condenada ao pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47753 Nr: 2805-66.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA CORREIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

depara a requerente não o permite vislumbrar os objetivos da gratuidade 

da justiça, bem assim ser considerado como hipossuficiente.Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não ao que simplesmente o declara nos 

autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Ademais, 

alguém nas condições objetivamente (..)insuficiência de recursos”.Nesse 

vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

“Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., 

Editora RT, p. 1.428:“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode (...) qualquer fase processual”. 

(TJ-MG; AGIN 1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, INDEFIRO o 

benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei 

nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

extinção do processo.4. Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de 

novembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23357 Nr: 1411-97.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Henrique de Brito 

Mazeti - OAB:MT0021982A, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10584 Nr: 229-81.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA EULICE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA EULICE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ: 

05064495000136. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANA EULICE OLIVEIRA E CIA 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento - ICMS Garantido Normal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 200913414/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 6.852,45 - Valor Atualizado: R$ 6.852,45 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Defiro o pedido retro para que realizada 

a citação da parte executada via edital, na forma da lei, uma vez que a 

mesma encontra-se em lugar incerto e não sabido.2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Juscimeira, 08 de novembro de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10500 Nr: 145-80.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS 

DE CANA DE AÇUCAR LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR LT, CNPJ: 05053717000115, Inscrição 

Estadual: 13.208.832-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de S.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE CANA 

DE AÇUCAR LT, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal promovida pelo exequente em razão de Inscrição em 

Divida Ativa de débitos oriundos do SIMPLES., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10183202376/2006-11/2006, 

10183501847/2009-14/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2009

 - Valor Total: R$ 11.670,36 - Valor Atualizado: R$ 11.670,36 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Defiro o pedido retro para que realizada 

a citação da parte executada via edital, na forma da lei, uma vez que a 

mesma encontra-se em lugar incerto e não sabido.2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Juscimeira, 08 de novembro de 2018

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38213 Nr: 2166-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos às partes para no prazo de 
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5(cinco) dias manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado na Ref.34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47480 Nr: 2724-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURITA SERAFIM DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte requerida.

4. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/03/2019, às 14h (horário oficial de Mato Grosso).

6. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 563-71.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVANDO DA SILVA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT. LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Diante da inércia do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

em implantar o benefício concedido à parte autora, defiro o pedido retro 

para que sejam os presentes autos remetidos para a Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), no endereço colacionado 

nos autos para a devida implantação do benefício no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de responsabilização cível e criminal da autoridade 

responsável pela inexecução da anterior determinação judicial.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37719 Nr: 1954-61.2017.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro a cota Ministerial para que sejam os presentes autos apensados 

aos autos Código 38436 (Ação de Declaratória de União Estável), visando 

evitar decisões conflitantes.

2. Na mesma esteira, determino a suspensão do andamento dos presentes 

autos até a decisão final na Ação de Declaratória de União Estável, 

supracitada.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 1247-93.2017.811.0048

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. Prossiga o(a) Sr(a). Gestor(a) no fiel cumprimento da decisão proferida 

na Ref: 65.

2. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26086 Nr: 184-04.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDS, FGPDS, JPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação, no Cartório Distribuidor e 

demais registros cartorários, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”, tendo como executado o Sr. João Pereira Dos Santos.

 2. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 174, assim intime-se o 

devedor executado, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º).

4. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 14 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 34533 Nr: 487-47.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por JAMES IVAN 

ALVES VIEIRA, já qualificados, em face da decisão proferida, aduzindo, 

em síntese, que a referida decisão possui omissão, uma vez que não se 

manifestou sobre pedido feito anteriormente.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para proferir decisão, a qual terá a 

seguinte redação:

“Vistos, etc.

1. Recebo o aditamento a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. Intime-se a parte requerida, para que apresente defesa escrita, 

ressaltando que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data intimação, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 73-88.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de fl. 216/217. Assim, nomeio perita 

na área de psicologia a pessoa da Dra. Melissa Cristina Silva (fl. 203).

 2. De igual modo, nomeio perito na pessoa do Dr. Antônio de Castro 

Alves, Psiquiatra, que atende no seguinte endereço: Rua Valton Ramos, nº 

65, Bairro Vila Planalto, CEP. 78.715231, em Rondonópolis/MT (fl. 205).

3. Ademais, deverá serem as partes intimadas a intervirem junto aos 

profissionais para tomarem ciência da(s) data(s) e local(is) por ele(a)(s) 

indicado(a)(s) para ter(em) início a produção da prova pericial (art. 474 do 

CPC). O perito deverá elaborar laudo minucioso sobre o apurado, 

cumprindo escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC). As partes 

deverão ser intimadas para, em 05 (cinco) dias: a) indicar assistente 

técnico, se o caso, e; b) apresentar quesitos, caso entendam 

necessários.

4. Intimem-se o(a)(s) perito(a)(s) dando-lhes ciência da nomeação e no 

mesmo ato para, no prazo de cinco (05) dias, apresentar(em) proposta de 

honorários.

 5. Assim que apresentada a proposta de honorários pelo(a) perito(a)(s), 

intime-se o acusado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

4. A seguir, intime-se a perita a apresentar o laudo em Cartório, no prazo 

de 30 (trinta) dias após a realização da perícia.

5. Os assistentes técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-34.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento de energia elétrica de sua residência, interrompido, sem o 

pronto restabelecimento, gerando prejuízos à parte autora. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Alega a parte autora que é usuária 

da unidade consumidora de energia elétrica nº 6/2053219-8, e que, no dia 

22/09/18 por volta das 12:00 horas, ocorreu um acidente em frente a sua 

residência, o qual ocasionou a ruptura de fios elétricos da rede de alta 

tensão, de responsabilidade da Requerida e após ligar para a central foi 

informado à Requerente que em poucas horas a equipe local estaria se 

deslocando até o local de sua residência para concerto dos fios que 

estavam caídos em cima de sua casa. Todavia, o fornecimento de energia 

elétrica não fora restabelecido, inviabilizando a realização da atividade 

beneficente, gerando prejuízos à parte autora, sendo que só após 02 

(dois) dias após a ocorrência dos fatos, fora restabelecida a distribuição 

da energia elétrica pela Requerente. Da análise dos autos, verifica-se que, 

houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a 

devida diligência a Reclamada, uma vez que após ser interrompido o 

fornecimento de energia elétrica à parte consumidora, não o 

restabelecendo prontamente, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por irregularidade na distribuição da 

energia elétrica, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a manutenção e a verificação do 

aparato necessário à distribuição da energia até o consumidor final, muito 

menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da energia 

elétrica, por muitas horas, sem a devida religação, uma vez que a energia 

elétrica é considerada como uma necessidade básica e fator essencial 

para a dignidade humana. De outro norte, nota-se que a requerida não 

trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os 

autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu 

compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o que não 

se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou êxito em 

comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no 

serviço realizado. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 
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direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à consumidora, pela parte reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando 

na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar 

sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, 

sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se 

afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta 

por CAMILA RODRIGUES GOMES em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

KEILA NUNES DA SILVA, em desfavor de VIVO S.A., por entender não ter 

havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 
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à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CIRLENE DA SILVA MOREIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

LIMINAR veiculado por ALMIR ROGÉRIO VIEIRA, qualificada nos autos, em 

face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e AXA SEGUROS 

S/A, também identificada, buscando, liminarmente, a condenação, das 

empresas requeridas a devolverem o dinheiro pago pelo aparelho celular 

corrigido monetariamente ou entregue ao requerente um aparelho idêntico 

ao modelo adquirido. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso concreto, verifica-se que há a alegação de que o 

aparelho apresentou vicio e que não foi sanado pelas requeridas. Todavia, 

entendo que não estão presente os requisitos necessários para a 

antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que não se verifica nos autos. Também, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado. Assim, 

considerando a principiologia que ilumina os Juizados especiais, 

levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste 

momento processual, tenho que a concessão da presente medida, não 

merece guarida, uma vez que não ficou claramente demonstrados os 

requisitos ensejadores da concessão da referida liminar. 3. ANTE O 

EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido na inicial, por entender não 

estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão do referido 

pedido. 4. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 5. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, designe-se sessão de conciliação. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-48.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO OAB - MT19873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por MAIKO WILSON 

CUNHA DE ALMEIDA em face de LATAM AIRLINES BRASIL, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que o autor fez a compra de duas 

passagens aéreas. A primeira para o dia 01.11.2018, com saída de Cuiabá 

destino São Paulo e a Segunda de São Paulo destino Cuiabá no dia 

09.12.2018. Ocorre que o autor, por motivos pessoais, não mais realizará 

a viagem, sendo assim, buscou o reembolso das passagens junto a 

empresa e para sua surpresa houve imensa dificuldade no processo. 

Assim, busca a parte reclamante, liminarmente, a determinação para que a 

empresa reclamada providencie o cancelamento da passagem área (do 

dia 01 de novembro de 2018), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de 

aplicação de multa diária, por descumprimento de ordem judicial. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, estão 

presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança 

da alegação, se extrai dos documentos juntados, os quais demonstram a 

instalação da internet com metade da velocidade prometida e valores das 

contas acima do combinado. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil 

reparação é evidente, já que a parte reclamante está sendo lesada no seu 

direito de consumidor, vez que contratou, pagou e não recebeu a 

mercadoria como fora prometido. 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido 

liminar, contido na inicial, para o fim de determinar que a empresa 

reclamada providencie o cancelamento da passagem área (do dia 01 de 

novembro de 2018), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação 

de multa diária, por descumprimento de ordem judicial, a qual fixo no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, em benefício 

do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do 

imediato cumprimento da providência supra, designe-se sessão de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69184 Nr: 802-23.2016.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 44 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70646 Nr: 1594-74.2016.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GABRIELA FAGUNDES MARQUES, JANE ESCAME FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2007- CGJ, 

IMPULSIONO este feito para INTIMAR o REQUERENTE para tomra ciência 

do parcelamento. "Em cumprimento a solicitação em tela temos a informar 

que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site 

do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar 

o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36995 Nr: 1935-52.2006.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS HONORATO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO MARTINS, ADERINO 

PEREIRA BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Moraes de Jesus - 

OAB:9479-A/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73296 Nr: 1405-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM, MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Redesigno a solenidade para a data de 07/05/2019 às 13h30.

Intime-se a Defesa para apresentar endereço atualizado da testemunha 

Marcio Gabriel Meurer no prazo de 10 dias, sob pena de desistência da 

testemunha. Após, intime a testemunha para a solenidade.

Intime-se a testemunha Marcio Henrique Meurer para a audiência no 

endereço indicado às fls. 27.

Saem os presentes intimados. Intime-se o advogado de defesa.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44760 Nr: 512-86.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAJABI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DENILSON FABRÍCIO, MARIA CRISTINA 

MOTT GALVÃO DE ARRUDA FABRÍCIO, GIOVANNI MOTT GALVÃO DE 

ARRUDA, MIRIAN CRISTINA GONZALES MOTT DE ARRUDA, PEDRO 

SÉRGIO BARRIENTOS, CECILIA MARIA MOTT GALVÃO DE ARRUDA 

BARRIENTOS, FERNANDO MOTT GALVÃO DE ARRUDA, TANIA CRISTINA 

LAMESA MOTT GALVÃO DE ARRUDA, RENATO MOTT GALVÃO DE 

ARRUDA, ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA, EDUARDO 

GALVÃO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Danilo Magon 

Barbarossa - OAB:OAB/SP 192.757, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13.968

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Após, voltem os autos conclusos para a decisão.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47995 Nr: 1780-44.2009.811.0109

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação cobrança, perpetrado por NOELI LARA DOS SANTOS 

VITEK, em face do requerido ANDRÉ VITEK.

Diante do mandado de intimação de fls. 220, não foi possível proceder a 

intimação do requerido, tendo em vista que foi informado ao oficial de 

justiça que o requerido é pessoa falecida.

Tendo em vista ainda que a certidão de fl. 227-V, afirmando a não 

localização da autora, verifico que a extinção do processo é medida de 

rigor, haja vista que ocorreu abandono da causa.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente demanda, o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).

 Com custas.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 1236-75.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSdS, LKSdS, FERNANDA KRISTINE SIMON
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se decisão à fl. 52.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76096 Nr: 1050-18.2018.811.0109

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDA, AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos representados às fls.53, 

tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de 

absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 14:10 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.53-v), para comparecerem à 

audiência designada sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIME-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78800 Nr: 2427-24.2018.811.0109

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMADA, FMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos seus termos.

Defiro o beneficio da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47450 Nr: 1235-71.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDECI TABORDA CHRISOSTHEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:, Dilson Ferreira Pedrosa Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que informe o número da conta para depósito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, informado os dados bancários, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores descritos 

às fls.183/184 dos autos.

Cumpridas as determinações acima, à secretaria para que INTIME 

pessoalmente a parte autora, informando-a sobre o pagamento e o 

respectivo levantamento.

Nada mais sendo requerido, certifique-se nos autos o cumprimento das 

determinações, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVE-SE os 

autos.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 1087-16.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - SENTENÇA -

 Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudici em Ação de 

Busca e Apreensão de BANCO BRADESCO S.A. em face de EDINEI 

PINHEIRO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados.

Com o pedido, anexaram documentos nos autos, com as devidas outorgas 

e anuências das partes.

Decido.

O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes.

 Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria, e, 

relativos ao caso em análise.

Posto isto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas cláusulas e 

condições encontram-se em anexos ás (fls. 66/67), fazem parte 

integrante desta decisão, o que faço com fundamento no Artigo 487, III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Em síntese: a parte requerida se comprometeu a pagar o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em parcela única à vista, para quitação do débito 

em aberto.

 O não cumprimento do acordo entabulado até a data supra citada, 

rescindirá a presente transação.

Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Por fim, DEFIRO a baixa da restrição do veículo objeto dos autos. 

Proceda-se as baixas necessárias (Renajud).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

Marcelândia, 07 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78443 Nr: 2248-90.2018.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE TORRES - OAB:84680 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.Trata-se a ação de embargos de terceiro com pedido de 

liminar, interposto por MAURICIO GONÇALVES TORRES em detrimento da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.Em ligeira síntese, o embargante alega que 

na data de 14/04/2016, adquiriu o veículo Toyota Hilux, CD 4x4, placa: 

HOJ-9959, Renavam 00301995664, pela quantia de R$ 73.000,00 (vinte mil 

reais).Declara que na mesma data tomou posse do veículo, todavia, ao 

buscar o órgão competente para transferência de domínio em meados de 

maio/2018, deparou-se com a restrição do veículo em 06/10/2017, relativo 

à execução fiscal junto a Fazenda Pública no processo (código: 41131), 

fato que o impediu de fazer a expedição de novo documento e a 

transferência almejada.Por fim, informa que nos documentos do automóvel 

não havia informações sobre qualquer restrição na época da aquisição 

realizada no dia 14/04/2016 e, ao buscar mais esclarecimentos, ficou 

sabendo da decisão judicial para bloqueio de bens em nome da pessoa de 

Luiz Alberto Querquem Ribeiro no dia 06/10/2017, fato que motivou a 

busca da tutela para suspender os atos de constrição.É a síntese do 

necessário.-DECIDO-RECEBO os presentes embargos de terceiro para 

discussão, sem o efeito suspensivo, pois não vislumbro a presença dos 

requisitos necessários para tanto, sobretudo porque a tese exposta dos 

embargos demanda dilação probatória, além de não ter havido a garantia 

do juízo.Versa o presente petitório sobre decisão, que deferiu a penhora 

do bem acima descrito, declarando a consequente indisponibilidade (fl. 

14). Como a restrição foi determinada judicialmente, exige-se cautela antes 

de deferir o requerimento liminar, portanto, deixo para analisar o pleito 

após a manifestação da parte contrária. INTIME-SE o Embargado para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil. Após, apresentada ou 

não a impugnação, voltem os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 07 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 887-38.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DE OLIVEIRA ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Ante ausência de defensoria Pública o Juiz nomeou para o ato o Dr. 

Lanereuton Theodoro Moreira, declinando o valor de 1,5 URH a título de 

honorários.

Homologo a alteração proposta, saindo o reeducando ciente das 

condições que deverá adimplir para cumprir a sua pena.

Caso haja descumprimento, poderá ser revogado o benefício e o 

reeducando regredido de regime.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 06 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72318 Nr: 870-36.2017.811.0109

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP, VFS, AMDL, ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 DELIBERAÇÕES

Conforme consta nos autos, às fls.76, a Autoridade Policial informou o 

cumprimento do mandado de prisão expedido na data de 05/12/2017, em 

face de Marcone da Silva Penha.

O investigado teve sua prisão preventiva decretada às fls. 61/62, em 

razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, subsídios colhidos 

através da operação “sacord”, onde, através de escutas telefônicas, 

identificaram que o increpado estava efetuando vendas de entorpecentes 

ilícitos nesta comarca de Marcelândia/MT.

Neste diapasão, presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos 

do art.312 do Código de Processo Penal, foi decretada a prisão do 

investigado acima qualificado, pela prática dos delitos tipificados pelos 

artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

 Ainda, por oportuno, considerando as informações e a própria 

investigação que subsidiou a decretação preventiva do investigado, a 

manutenção da medida excepcional, por ora, é de se impor pelos seus 

termos (fls. 61/62), que, a posteriori, poderá e deverá ser revista. A 

medida é necessária, uma vez que há indícios de que o indiciado atua em 

associação criminosa traficando na região de Marcelândia. Indícios estes 

colhidos através da operação Sacord, com base em interceptação 

telefônica. Assim sendo, por se tratar de crime de gravidade em concreto 

e para evitar reiteração criminosa, uma vez que, solto em Colíder há uns 

15 dias existem informações nos autos de que voltou a praticar tráfico na 

comarca, a medida é necessária.

Por este viés, nos termos acima, bem como da decisão à fl.61/62, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado Marcone da Silva Penha.

Com urgência, oficie-se a Autoridade Policial, para que no prazo legal, 

conclua as investigações, bem como o respectivo inquérito policial.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

JUNTE-SE via desta no IP respectivo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61975 Nr: 669-83.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA LUCIA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRO POTRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MARCELO BOZIO - 

OAB:65.533

 -SENTENÇA –

 Vistos etc.

Trata-se de embargos declaratórios, interposto por TEREZINHA LUCIA 

MARTINELLI, aduzindo, em síntese, que a sentença de fls. 95/96, que 

julgou extinta a presente ação, tendo em vista o cumprimento integral de 

um acordo, foi omissa, uma vez que desconsiderou o requerimento de 

penhora on line feito pelo exequente e levou em consideração um acordo 

que não está nos autos.

Às fls. 112/113, foi apresentada impugnação aos embargos.

 Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os embargos devem ser 

acolhidos.

Destarte, de fato a decisão embargada não apreciou o pedido expresso 

nas fls. 92/93, bem como levou em consideração acordo não apresentado 

nos autos, uma vez que a sentença de fls. 95/96 cita o acordo de fls. 

123/126, folhas estas não existentes no processo. Ademais, o processo 

inteiro está erroneamente numerado, no entanto, não há provas da 

quitação da dívida.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada e os JULGO PROCEDENTES, anulando a sentença que julgou 

extinta a ação equivocadamente.

 Com a preclusão, voltem os autos para a análise do pedido de fls. 92/93.

À Secretaria para que renumere os autos.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 05 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50240 Nr: 778-68.2011.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60074 Nr: 6-71.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI COUTINHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 51/2018

A DOUTORA SUELEN BARIZON, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum 

da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora FABIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA 

CARVALHO BESSA, matrícula 25979, Oficial de Justiça, preenche os 

requisitos para a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio.

 RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER a servidora Fabiana Araújo de Oliveira Carvalho 

Bessa, matrícula 25979, Oficial de Justiça, 03 (três) meses de 

licença-prêmio referente ao quinquênio 29.05.2013 a 29.05.2018, para ser 

usufruída oportunamente, por preencher os requisitos legais para a sua 

concessão.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Matupá-MT, 21 de novembro de 2018.

SUELEN BARIZON

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 725-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação da 

parte requerida, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 3111-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 78243.

Processo nº 3111-40.2018.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 17, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Kassio Roberto Pereira e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Elias Quirino, o advogado Giovane Gomes Araújo que deverá ser 

intimada nos termos da decisão de Ref. 13.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 14 de novembro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 2088-59.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAMÉS NARDI ROMAN, JAIR ROMAN, EVERALDO 

MARTINHO ROMAN, EDER NARDI ROMAN, CLAIR DE LOURDES HUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariazinha Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref. 29, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59333 Nr: 1784-65.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 I N T I M A Ç Ã O das partes, por todo o teor da decisão proferida em 

22/10/2018 (ref. 73), visto que a publilcação saiu equivocada no Diário da 

Justiça nº 10365, a seguir transcrita.

DESPACHO: Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c.c Partilha de Bens proposta por Marinez Dorigon em 

face de Deomir João Primon, ambos qualificados nos autos. Citado, o 

requerido apresentou contestação e impugnou o valor atribuído à causa e 

a concessão da justiça gratuita e, no mérito, alegou que a requerente não 

tem direito à meação dos bens, eis que adquiridos exclusivamente pelo 

requerido. Instada, a requerida impugnou a contestação. Decido. No que 

tange ao valor atribuído à causa, reputo-o correspondente ao acervo 

patrimonial em discussão, ainda que de forma estimada, visto que em 

ações dessa natureza a administração dos bens é gerida, 

prevalentemente, pelo companheiro/cônjuge. O proveito econômico 

perseguido pela requerente refere-se aos bens arrolados na inicial, os 

quais detinha conhecimento até a propositura da demanda, e estando em 

consonância com o artigo 292, §3º, do CPC, indefiro o pedido de 

impugnação ao valor da causa. De igual modo, indefiro o pedido de 

impugnação à concessão da justiça gratuita, eis que comprovada, ainda 

que de forma transitória, a hipossuficiência financeira da requerente em 

arcar com mais de doze mil reais em custas processuais, o que afetaria 

diretamente o sustento próprio. Outrossim, considerando que o contexto 

fático demanda dilação probatória a fim de esclarecer sobre a duração da 

união e eventual existência de patrimônio a partilhar, defiro a produção de 

prova testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento para a 

data de 14 de dezembro de 2018, às 13h30min, advertindo-lhes que a 

intimação/notificação do dia, hora e local da audiência designada, será nos 

termos do artigo 455 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Matupá (MT), 22 de outubro de 2018. Suelen Barizon Juíza 
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de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3127-35.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - BMG, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTR MAIA - 

OAB:63.440

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75596 Nr: 1731-79.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES BRIZZI TRIZZI, CAROLINE 

CERVANTES DE SOUZA, JUCELIA RODRIGUES BRIZZI TRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 32551 Nr: 1563-92.2009.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a,s) das Partes, Dr(ª):: LUCIANA 

APARECIDA ZANELLA - OAB:OAB/PR 67842 e RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A, para comparecerem a perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado terá início no dia 18/12/2018, às 13:00, 

horas - DADOS DA PERÍCIA: A INSTALAÇÃO DA PERÍCIA SERÁ NO 

FÓRUM DA COMARCA DE MATUPÁ/MT E O DESENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHOS PERICIAIS SERÁ NA RUA TIAGO MAGALHÃES NUNES, 

Nº433, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, DONE: (66)3575-2244 E-MAIL: 

mj_contabilidade@hotmail.com.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36517 Nr: 1358-92.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABES LEMES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando JOABES 

LEMES PAIVA, devidamente qualificado nos autos, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão executória, com relação ao delito a ele imputado, 

nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, V, c/c o artigo 110, 

§1°, art. 112, inciso I, todos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.Proceda-se o recolhimento do mandado de prisão expedido 

em desfavor do reeducando.Ciência ao Ministério Público.Matupá/MT, 27 

de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46035 Nr: 1622-56.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para manifestar acerca da 

certidão de Ref:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21158 Nr: 1633-27.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdilene da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Autos nº 1633-27.2010.811.0030

Código 21158

Vistos etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em consonância com o acórdão 

retro, bem como, cumpram-se as demais determinações proferidas na 

sentença.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 19154 Nr: 1873-50.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de retro, noticiando o pagamento integral do 

débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que a Fazenda Pública é isenta do 

pagamento desses.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21153 Nr: 1628-05.2010.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Francisca de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Carneiro de Paiva, Olga Camargo de 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilene Carneiro Xavier - 

OAB:7956

 , Jugo parcialmente procedente a ação e acolho os seguintes pedidos 

autorais para:a) Determinar a anulação do negócio jurídico, no que tange 

apenas ao lote de n.16. b) Determinar que os requeridos procedam com a 

devolução do valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) pagos 

pelo lote de n. 16, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 

a data da citação e correção monetária, desde a data do efetivo 

pagamento;c) Condenar os requeridos ao pagamento em favor da autora 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e 

correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 

2º, do CPC).Defiro o pleito de gratuidade pugnado pelo requerido, haja 

vista comprovante de rendimentos juntados, à fl. 36. Assim, em razão de 

estar amparado pela gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade 

da condenação descrita no parágrafo anterior, nos termos do art. 98, §3º, 

do CPC., registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das 

partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, 

observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em 

que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no 

artigo 1.206, § 2º, do CPC.Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a 

parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem 

resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova 

conclusão.P.R.I. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Após o 

trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de sentença, 

proceda com a alteração do tipo de ação no sistema Apolo e encaminhem 

os autos conclusos. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43938 Nr: 74-93.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT

 Jugo procedente a ação e acolho os seguintes pedidos autorais para:a) 

Determinar a exclusão dos descontos indevidos, no valor de R$ 76,40 

(setenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao contrato n. 

107117113/11019005636181 (indicação do n. do contrato às fls. 13 e 

59);b) Declarar a inexistência de débito, com fundamento no contrato 

acima indicado; c) Condenar a requerida ao pagamento em favor da autora 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da sentença 

(Súmula 362 do STJ).d) Condenar a requerida ao pagamento de restituição 

do valor R$ 9.129,60 (nove mil cento e vinte e nove reais e sessenta 

centavos), os quais foram descontados indevidamente da folha de 

pagamento da autora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 

2º, do CPC).Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de 

declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as 

demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio 

ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados 

nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de 

que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa 

prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.Sobrevindo recurso de apelação, 

intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, 

com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior 

independente de nova conclusão.P.R.I. Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, Após o trânsito em julgado em sendo requerido o 

cumprimento de sentença, proceda com a alteração do tipo de ação no 

sistema Apolo e encaminhem os autos conclusos. SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 226 Nr: 40-56.1993.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:27.323-B/RS, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:4624

 Vistos, etc.

Trata-se de execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. em face de 

Valmor José de Andrade.

O processo foi sentenciado às fls. 280/281, cujo trânsito em julgado foi 

certificado à fl. 613-v.

Intimadas as partes do retorno dos autos (fl. 622), apenas o Banco do 

Brasil S.A manifestou, postulando o prazo de 30 (trinta) dias para dar 

andamento ao processo (fl. 625).

Transcorrido o prazo acima, o Banco do Brasil S.A foi novamente intimado 

para dar andamento no processo, no entanto, nada manifestou (fl. 629).

Considerando tratar-se de direito disponível, bem como o desinteresse das 

partes em dar continuidade ao processo, arquive-se o feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 38-57.1991.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STL, LdSB, JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 38-57.1991.811.0030

Cód. 9054

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 158.

 Decorrido o prazo, o qual se inicia a partir da data do requerimento, 

proceda com o cumprimento das disposições do art. 580, §1º e 2º, da 

CNGC/MT. Nestes Termos:

Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

 § 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 2069-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos, tendo em vista a readequação da pauta, antecipando a Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 06/12/2018, às 09h00min, no 

Edifício do Fórum de Nobres/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74712 Nr: 2848-57.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Carlos da Silva Correia, Onivaldo José 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 Trata-se de pedido de conversão de prisão preventiva em prisão 

domiciliar com a utilização de monitoramento eletrônico, sob o argumento 

de que o denunciado tem sofrido crises cardíacas dentro do 

estabelecimento prisional.

Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que consta 

apenas receituário médico indicando que o réu necessita fazer uso de 

três medicamentos, não havendo qualquer outra informação médica de 

que o réu necessite de tratamento que não possa ser realizado no sistema 

prisional.

 Conforme já explanado pelo diretor do presídio, o réu aguarda 

agendamento de exame cardíaco pelo SUS o que demonstra que o 

estabelecimento prisional tem providenciado o acesso à saúde demandado 

pelo réu até o momento.

O argumento de não haver ambulatório ou socorrista não é suficiente para 

a decretação de prisão domiciliar, eis que na casa do réu também não 

haverá.

Assim, indefiro o pedido de prisão domiciliar.

Oficie-se ao diretor do presídio para que informe no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas se o réu está recebendo a medicação receitada pelo médico.

Em caso negativo, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde para que 

providencie os medicamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de bloqueio dos valores necessários para aquisição. Cópia desta 

decisão servirá como ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75408 Nr: 3175-02.2018.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74712 Nr: 2848-57.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Carlos da Silva Correia, Onivaldo José 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

 À ref. 09, consta pedido de restituição de bem apreendido formulado pelo 

requerente André Avelino de Almeida Júnior.

 Manifestação do Ministério Público, à ref. 24.

Decido.

 I – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO

Dispõe o art. 120 do Código de Processo Penal:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1º Se duvidoso esse direito, o 

pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao 

requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz 

criminal poderá decidir o incidente.”

Neste sentido, determino o desentranhamento do pedido de restituição de 

ref. 09, manifestação do Ministério Público, à ref. 24, bem como decisão 

que deferiu o pedido cautelar de uso, à ref. 06, e proceda com a 

distribuição como incidente de restituição de coisas apreendidas.

Após, intime-se o requerente para que, querendo, produza provas, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação do requerente, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Proceda com a notificação do acusado Flávio Carlos da Silva, conforme 

determinado, à ref. 06, bem como cumpra as demais determinações 

descritas.

Com a juntada das defesas prévias, certifique o número de testemunhas a 

serem ouvidas por este juízo, bem como o número de testemunhas que 

deverão ser ouvidas por outro juízo.

 Certifique, ainda, se os patronos dos denunciados possuem procurações, 

em caso de advogado particular.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2018-CNpar

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Taiza Ormond Granja, matrícula 32586, 

(Analista Judiciário) PTJ, designada Gestor Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo férias, no período de 21/11/ a 05/12/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) Cristiane Isoton Doro, matrícula n. 22591, Auxiliar 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciário Substituta da 

Comarca de Nortelândia, no período de no período de 21/11/ a 05/12/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 21 de novembro de 2018 .

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45303 Nr: 1368-41.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djoni Willian Vaz Desbessei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, Dr SEBASTIAO 

PEREIRA DE CASTRO, OAB/MT 4238/B para que informe o endereço do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30688 Nr: 601-13.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Domingos Dada-me, Pedro Domingos 

Dada, José Felix Darolt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente atraves de seu procurador, para no prazo 

legal, informar a localização do veículo que pretende a busca e 

apreensão, porquanto nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, bem 

como o atual endereço do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31171 Nr: 285-63.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Vistos.

Arquivem-se os autos com as comunicações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45393 Nr: 1432-51.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djoni Willian Vaz Desbessei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, Dr SEBASTIAO 

PEREIRA DE CASTRO, OAB/MT 4238/B para que informe o endereço do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31069 Nr: 186-93.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Muralha - ME, José Brito dos Santos, Laura 

Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Certifico para os devidos fins, que revendo os presentes autos, bem 

como em atendimento ao Provimento nº 12/2017-CGJ - Art. 6º, § 1º, 

verifico a inexistência de custas, taxas ou multas a serem recolhidas.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 043/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 026/2013-DF do(a) servidor(a) VALTINO 

DE OLIVEIRA JESUS, matrícula n.º 4338, portador(a) do RG nº. 509745 e 

inscrito no CPF sob o nº. 453.347.221-49, do cargo de Gestor Geral de 1ª 

Entrância, da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, com efeitos a partir 

de 26/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

   Nova Canaã do Norte-MT, 21 de novembro de 2018

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº. 009/2018/DF

O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz de Direito da Comarca de 

Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da lei etc. Torna pública a relação o RESULTADO 

DEFINITIVO por ordem de classificação no Processo Seletivo para 

credenciamento de pessoas físicas habilitadas a atuar na área de 

Fisioterapia e Psicologia desta Comarca.

Nome do(a) Candidato(a) Área de Atuação Situação

Manoel Carlos Avallone Junior Fisioterapeuta Apto

Laura Thallytt Silva Fisioterapeuta Apta

Giuliana Victória da Silva Alberton Psicóloga Apta

Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum.

Nova Canaã do Norte, 14 de novembro de 2018.

Dr. FERNANDO KENDI ISHIKAWA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46816 Nr: 72-40.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B, Márcio 

Alexandre Malfatti - OAB:OAB/SP 139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte exequente para que providenciem a 

distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de Goiâni/GO 

com a finalidade de citação da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 23668 Nr: 326-62.2004.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA MEDEIROS MORACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 
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Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do 

§ 3º, do art. 85, do NCPC, pois que resistiu aos argumentos da parte ré 

quando da exceção de pré-executividade acolhida. Mas, com o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Deixo de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34025 Nr: 184-19.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENITE CORDEIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve o integral pagamento do 

débito pela parte ré.

 Considerando a quitação do débito objeto do(a) presente cumprimento de 

sentença/ação de execução, a extinção do processo é medida que se 

impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do 

§ 3º, do art. 85, do NCPC, pois que resistiu aos argumentos da parte ré 

quando da exceção de pré-executividade acolhida. Mas, com o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50125 Nr: 831-67.2015.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 831-67.2015.811.0090 – Código 50125 (virtual)

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SARAN, brasileira, 

casada, do lar, portadora da CI/RG nº 1.236.770-2-SSP/MT, inscrita no CPF 

sob nº 001.192.351-29, residente e domiciliada na Avenida Brasil, nº 47, 

cidade de Nova Canaã do Norte – MT.

PARTE RÉ: EVANIA SARAN, brasileira, solteira, portadora da CI/RG nº 

1.844.807-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 738.571.731-49, residente e 

domiciliada na Avenida Brasil, nº 47, cidade de Nova Canaã do Norte – MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença de p. 55/56 – ref: 38, abaixo transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. I – RELATÓRIO Trata-se de ação de interdição que 

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SARAN move em face de sua 

cunhada, EVANIA SARAN, ambas devidamente qualificada nos autos. 

Alega a parte autora que a interditanda EVANIA SARAN é portadora de 

Síndrome de Down (CID 10 Q 90.9), e, por isso, não possui capacidade 

para os atos da vida civil. Daí requer a procedência da presente ação com 

o decreto de interdição dela. Vieram com a inicial os documentos de fls. 

05/10 - Ref: 1. Deferiu-se a liminar, nomeou-se a parte autora como 

curadora provisória da interditanda e designou-se audiência para o dia 11 

de abril de 2017 às 13h00 (fl. 13 - Ref: 3), quando aquelas foram ouvidas 

(fls. 32/38 - Ref: 23). Em razão da clarividência da questão, este Juízo 

deixou de proceder conforme o § 2º do art. 752 e art. 753 do NCPC. A 

parte autora, em memoriais finais, requereu a procedência dos pedidos 

(fls. 47/48 - Ref: 32). O Ministério Público manifestou-se parcialmente 

favorável ao pedido da parte autora no para nomeação desta como 

curadora definitiva apenas para fins patrimoniais e negociais (fls. 50/53 - 

Ref: 36). II – FUNDAMENTAÇÃO Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A incapacidade da 

interditanda restou devidamente demonstrada por meio dos documentos e 

relatórios médicos, ratificados pelas declarações em audiência, dando 

conta de que a interditanda é portadora de Síndrome de Down CID 10 Q 

90.9, necessitando de supervisão permanente de terceiros (fls. 32/38 - 

Ref: 23). Porém, como bem lembrado pelo douto Promotor de Justiça então 

atuante nesta Comarca, entrou em vigor a Lei 13.146/15 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, a atribuir capacidade civil relativa àquela, na 

forma do art. 4º, inciso III, do CC: “Art. 4º São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: III - os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo;” No respeitante, precedente desta Corte 

de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO E 

CURATELA – DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE ABSOLUTA – 

AFASTADA – NÃO OBSERV NCIA DAS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL 

PELA LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – 

MANTIDA A CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E NEGOCIAL - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência mental ou 

intelectual deixou de ser considerada absolutamente incapaz, porquanto a 

deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela passou a ser vista 

como uma medida excepcional que seja proporcional às necessidades e 

circunstâncias de cada caso particular, que versará apenas aos atos 
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relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo ao curador a 

prestação de contas de forma anual.” (Ap 84157/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o com fulcro nos 

artigos 487, inciso I, do NCPC para decretar a interdição de EVANIA 

SARAN, nomeando-lhe como curadora definitiva, apenas para fins 

patrimoniais e negociais, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS SARAN, 

impondo-lhe o dever de prestação anual de contas e demais consectários 

legais, com fundamento no art. 755, inciso I, do NCPC e arts. 84 e 85 da Lei 

Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais para que proceda com a inscrição da interdição, nos termos do 

art. 93 da Lei 6.015/73. Publique-se a sentença na forma do § 3º do art. 

755 do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, diante do princípio da causalidade, na dicção do § 

10, do art. 85, do NCPC. Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça 

(Ref: 5), tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo 

credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, 

do art. 98, do NCPC. Expeça-se certidão em favor do Defensor(a) 

Dativo(a), mediante pedido dele(a), para execução dos honorários 

advocatícios. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado 

o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro civil, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Eu, Analista Judiciário, matrícula 27270, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 13 de novembro de 2018.

Wilson de Oliveira do Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 683-85.2017.811.0090

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDP, RDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 683-85.2017.811.0090 – Código 55801 (virtual)

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: RENILDA DO PATROCINIO, RENILDA DO PATROCINIO, 

BRASILEIRA, SOLTEIRA, PROFESSORA (SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL), PORTADORA DA CI/RG Nº 7.727.837-0 SSP/PR E INSCRITA 

NO CPF/MF SOB O Nº 033.575.516-08, RESIDENTE E DOMICILIADA À 

AVENIDA GOIÁS, Nº 40, CEP: 78.515-000, NA CIDADE E COMARCA DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ/INTERDITADA: RENI DO PATROCÍNIO, maior e absolutamente 

incapaz, brasileira, solteira, aposentada, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 7.863.600-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 

010.664.939-60, residente e domiciliada à Avenida Goiás, nº 40, CEP: 

78.515-000, na cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT E REGINA 

DO PATROCÍNIO SILVA, brasileira, casada, trabalhadora rural, portadora 

da Cédula de Identidade RG nº MG-13.346.440 SSP/MG, inscrita no CPF/MF 

sob o nº 002.779.796-17, residente e domiciliada à Rua Dr. Hilton Luis 

Moreira Dias, nº 604, Bairro Jardim dos Funcionários, CEP: 37.750-000, na 

cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 90/92 – ref: 39, resumidamente transcrita.

 SENTENÇA: “[...] II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual inicial 

A parte requerida REGINA DO PATROCÍNIO SILVA, devidamente citada, 

deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos conforme 

certidão de fl. 78 - Ref: 25, razão pela qual lhe DECRETO A REVELIA, 

consoante o disposto no art. 344 do NCPC. Contudo, deixo de aplicar o 

efeito material por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do 

art. 345, inciso II, do NCPC. II.2 - Do mérito Presentes as condições da 

ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do NCPC. Procede a pretensão inicial, no sentido de substituir 

a curatela da interditada em questão. Da análise dos autos, verifica-se que 

a interditada é portadora de paralisia cerebral e necessita de supervisão 

permanente de terceiros por não possuir o discernimento necessário para 

os atos da vida civil, tendo por curadora a requerida REGINA DO 

PATROCÍNIO SILVA, conforme ação de modificação de curatela, processo 

nº 0021223-44.2015.8.13.0390, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de 

Machado do Estado de Minas Gerais. Preconiza o art. 1.767, inciso III, do 

Código Civil: “Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: III - os deficientes 

mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;” Com efeito, restou 

demonstrado que a parte ré não deseja continuar a exercer a curatela de 

sua irmã, tanto que, devidamente citada, não contestou o feito. Ademais, 

os documentos acostados à exordial corroboram as alegações da parte 

autora, demonstrando que a interditada está sob seus cuidados desde 

16/12/2015, conforme procuração pública acostada às fls. 38/39 - Ref: 1. 

Além disso, o estudo psicossocial realizado em 16/06/2017 e acostado às 

fls. 68/70 - Ref: 23 deixa evidente que a interditada está sendo bem 

tratada por sua irmã ora requerente, bem ainda que a substituição da 

curatela é de grande benefício para ela, motivos pelos quais o Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente ao pleito. Assim, diante do quanto 

documentado e, em especial, do parecer técnico psicossocial, a 

substituição da curatela é medida imperiosa. Importante consignar que 

durante o processamento do feito foi instituída a Lei Federal 13.146/15 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência -, que, além de consagrar uma série 

de direitos e garantias aos seus destinatários, promoveu verdadeira 

reestruturação no âmbito da capacidade das pessoas naturais prevista no 

Código Civil. Nesse sentido julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO E CURATELA – DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE 

ABSOLUTA – AFASTADA – NÃO OBSERV NCIA DAS ALTERAÇÕES DO 

CÓDIGO CIVIL PELA LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E 

NEGOCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a pessoa com 

deficiência mental ou intelectual deixou de ser considerada absolutamente 

incapaz, porquanto a deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela 

passou a ser vista como uma medida excepcional que seja proporcional 

às necessidades e circunstâncias de cada caso particular, que versará 

apenas aos atos relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo 

ao curador a prestação de contas de forma anual.” (Ap 84157/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C 

MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e 

art. 755 do NCPC, para NOMEAR como curadora da interditada RENI DO 

PATROCÍNIO, para fins patrimoniais e negociais, a parte autora RENILDA 

DO PATROCÍNIO, em substituição à curadora anterior, REGINA DO 

PATROCÍNIO SILVA, impondo àquela o dever de prestação anual de 

contas e demais consectários legais, tudo com fulcro nos arts. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. [...].”

 Eu, Analista Judiciário, matrícula 27270, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 12 de novembro de 2018.

Wilson de Oliveira do Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 74282 - Autos n. 1348-98.2017.811.0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que o causídico não se fará presente na sessão 

designada, conforme requerimento retro, redesigno para o dia o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 08h30, para julgamento do réu Anderson de Freitas 

Teixeira perante o Tribunal Popular do Júri.

No mais, cumpram-se as demais determinações contidas no relatório de 

fls. 287/288.

Intime-se o réu.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74551 Nr: 1519-55.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHSN, JCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (artigo 203, § 4º do CPC), da 

Constituição Federal (art. 93, XI) e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para que a parte autora manifeste-se nos autos, por meio de 

seu advogado nomeado, acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 

53 ou o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 1062-86.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Padilha, Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Considerando que trata-se de audiência que envolve RÉU PRESO com 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/11/2018, 

estando pendente a expedição dos documentos necessários para 

intimação das partes (réus, testemunhas, vítimas etc.), em razão da carga 

do processo desde 06/11/2018, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, OAB nº 12.563, para que 

proceda a devolução destes autos, no prazo máximo e improrrogável de 

24 (vinte e quatro) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1490-10.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, Carla da Prato Campos 

- OAB:156.844/SP, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:327.026/SP

 Tendo em vista a não realização de acordo, bem como que a parte autora 

manifestou desejo de não produzir provas além das já constantes nos 

autos e que os requeridos se quedaram inertes quanto ao comando 

judicial de fls. 61, determino, nos termos do artigo 364, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil, a apresentação de alegações finais por escrito.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 762-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 Código 76689 – Autos n. 762-27.2018.811.0101DECISÃOVistos, 

etc.Trata-se de ação em que Mônica Jorqueira da Costa move em face de 

Milton Queiroz Lopes objetivando a suspensão do direito de visitas do 

requerido em relação à filha que possuem em comum.Regularmente citado, 

o requerido apresentou contestação às fls. 49/84, formulando 

requerimento, às fls. 61, para que possa deslocar-se com a menor até a 

cidade de São José do Rio Preto/SP, local onde será comemorado 

aniversário de 100 (cem) anos da bisavó da criança, pedido que ora se 

analisa.(...) Sendo assim, considerando o presente caso ser exatamente 

sensível e, como já consignado na decisão de fls. 41, de drásticas 

consequências, não só para as partes, mas principalmente para a criança, 

reputo que o mais adequado por ora é manter os exatos termos do acordo 

entabulado entre as partes em juízo nos autos da ação n. 

0001059-73.2014.811.0091.Desta forma, havendo oposição do genitor 

guardião e, ao que tudo indica pelos relatórios dos profissionais de 

psicologia constantes no autos, manifestação da criança em não 

distanciar-se do atual seio familiar, indefiro o pedido formulado às fls. 

61.No mais, intime-se a autora para se manifestar quanto à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 350 do Código de 

Processo Civil.Após, venham os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36775 Nr: 1217-41.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Labegaline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72195 Nr: 99-15.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perotto Comércio e Distribuidora LTDA, Pedro 

Rosalvo Perotto, Raul Perotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39660 Nr: 1392-64.2010.811.0091

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdMF, DKF, VESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 871 de 989



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39660 – Autos n. 1392-64.2010.811.0015

Vistos em correição.

Como se vê o requerente Rogério das Mercês Fortunato está residindo 

com o menor na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, conforme 

informações do estudo psicossocial acostado às fls. 85/86.

Deste modo, tendo em vista se tratar de demanda fundada em direito da 

criança e do adolescente, o foro do domicílio dos pais ou responsável ou o 

lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável, é o critério determinante da competência para processar e 

julgar a lide em questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, 

da Lei nº 8.069/90, in verbis:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável;

Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca 

Nova Canaã do Norte, a fim de facilitar o acompanhamento do caso, 

fazendo constar nossas homenagens.

Façam-se as intimações necessárias.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 1126-53.2005.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloi Francisco Vieira - 

OAB:252213

 Certifico, por ora, a impossibilidade de dar cumprimento nos Ofícios nº 

981, 983, 984, 985, 986/2018, os quais se encontram na contracapa dos 

autos, no que diz respeito ao encaminhamento dos referidos documentos 

via correios, haja vista que as empresas para quais os ofícios devem ser 

enviados (Operadoras de Cartões Mastercard, Visa, Elo, Amex e 

Hipercard) não possuem cadastro no Sistema Apolo e apesar de inúmeras 

buscas na internet não foi possível localizar endereço para envio da 

correspondência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 28-47.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHIRLENE BENITES 

BOGNAR, para devolução dos autos nº 28-47.2016.811.0091, Protocolo 

69130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36931 Nr: 47-97.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir José Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regiane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo aportado aos autos o Instrumento Particular de Compra e Venda do 

Imóvel, impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51485 Nr: 813-63.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO LAND DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Considerando o certificado, na fl. 92, e tendo em vista que a Defensoria 

Pública deixou de operar nesta comarca, nomeio o i. Advogado RENATO 

NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para patrocinar os 

interesses da parte executada Marcolino Land de Borba, devendo a 

Secretaria de Juízo providenciar as comunicações necessárias e intimar o 

causídico nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33818 Nr: 61-62.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Considerando o pedido de renuncia na fl. 178, nomeio o i. Advogado 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para 

patrocinar os interesses da parte executada Alexandre Beppler, devendo 

a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações necessárias e intimar 

o causídico nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50577 Nr: 847-72.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, PAULO MOCELLIN, DOMINGOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Considerando o pedido do Ministério Publico do Estado do Mato Grosso, e 
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tendo em vista que a Defensoria Pública deixou de operar nesta comarca 

(fls. 45/46), nomeio o i. Advogado RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR 

(OAB/MT n. 22228/A), para patrocinar os interesses das partes 

executadas Mocellin Comércio e Representações Ltda, Paulo Mocellin e 

Domingos Mocelin, devendo a Secretaria de Juízo providenciar as 

comunicações necessárias e intimar o causídico nomeado para manifestar 

aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51392 Nr: 729-62.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Considerando o certificado na fl. 33, e tendo em vista que a Defensoria 

Pública deixou de operar nesta comarca, nomeio o i. Advogado RENATO 

NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para patrocinar os 

interesses da parte executada Marcos Rogerio da Silva Rocha, devendo a 

Secretaria de Juízo providenciar as comunicações necessárias e intimar o 

causídico nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51612 Nr: 924-47.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werni Adolfo Dreyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Considerando o pedido do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, e 

ainda tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual deixou de operar 

nesta comarca (fl. 102), nomeio o i. Advogado RENATO NEGRÃO 

BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para patrocinar os interesses 

da parte requerida Werni Adolfo Dreyer, devendo a Secretaria de Juízo 

providenciar as comunicações necessárias e intimar o causídico nomeado 

para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 2094-78.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70571 Nr: 1929-31.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE WASEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-83.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

F. CARLOS MOTA & M. MOTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI OAB - SC8789 (ADVOGADO(A))

WELINGTON FLAVIO BARZI OAB - SP208174 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000062-83.2018.8.11.0107; Valor causa: 

$38,160.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: F. 

CARLOS MOTA & M. MOTA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

METALURGICA GIRASSOL EIRELI, SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS - MULTISETORIAL O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. NOVA 

UBIRATÃ , 27 de setembro de 2018. Atenciosamente, GLAUCIA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8009999-32.2017.8.11.0107; Valor causa: $18,740.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 
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Parte Autora: REQUERENTE: MARLETE CORDEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. NOVA UBIRATÃ , 26 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-83.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE JACHOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via DJE, para manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do 

cumprimento da obrigação informado pela parte reclamada, sob pena de 

concordância tácita e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-04.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-24.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR WEBER ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca da petição retro apresentada pela executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-20.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SALETE SUDERICH (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para 

manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da certidão retro do Sr. Oficial de 

Justiça.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68575 Nr: 537-74.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 18 de dezembro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na 

Unidade Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de 

maio, s/nº, fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São 

Joaquim-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010043-59.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010043-59.2014.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Chamo o feito à 

ordem. Trata-se de execução de título judicial proposta por Carlos 

Roytmen Pires da Silva em face do Estado de Mato Grosso. No id. 7756964 

foi prolatada sentença de extinção da execução em decorrência do 

pagamento, sendo que não se vislumbra nos autos a interposição de 

qualquer recurso em relação à sentença referida. Denotando-se, pois, a 

ocorrência do trânsito em julgado. Em seguida, houve o prosseguimento do 

feito. Pois bem. Sabe-se que com o trânsito em julgado da sentença, 

torna-se inviável a reabertura do processo, conforme jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REABERTURA. Uma 

vez transitada em julgado a sentença que declara extinta a execução, 

torna-se inviável a reabertura do processo. Precedentes. (TRF-4 - AG: 

50338776120184040000 5033877-61.2018.4.04.0000, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2018, SEXTA 

TURMA) Diante do exposto, encaminhe-se os autos à Secretaria com o 

escopo de que certifique se houve a interposição de recurso em relação à 

sentença id. 7756964, caso negativo, arquivem-se os autos, conforme 

determinado na sentença. Caso contrário, retornem os autos para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-11.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010031-11.2014.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Chamo o feito à 

ordem. Trata-se de execução de título judicial proposta por Carlos 

Roytmen Pires da Silva em face do Estado de Mato Grosso. No id. 7757113 

foi prolatada sentença de extinção da execução em decorrência do 

pagamento, sendo que não se vislumbra nos autos a interposição de 

qualquer recurso em relação à sentença referida. Denotando-se, pois, a 

ocorrência do trânsito em julgado. Em seguida, houve o prosseguimento do 

feito. Pois bem. Sabe-se que com o trânsito em julgado da sentença, 
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torna-se inviável a reabertura do processo, conforme jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REABERTURA. Uma 

vez transitada em julgado a sentença que declara extinta a execução, 

torna-se inviável a reabertura do processo. Precedentes. (TRF-4 - AG: 

50338776120184040000 5033877-61.2018.4.04.0000, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2018, SEXTA 

TURMA) Diante do exposto, encaminhe-se os autos à Secretaria com o 

escopo de que certifique se houve a interposição de recurso em relação à 

sentença id. 7757113, caso negativo, arquivem-se os autos, conforme 

determinado na sentença. Caso contrário, retornem os autos para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-83.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010065-83.2015.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título judicial proposta por Carlos Roytmen Pires da Silva em 

face do Estado de Mato Grosso. No id. 7956847 foram homologados os 

cálculos apresentados pelo exequente. Em seguida foi dado 

prosseguimento ao feito, de forma que no id. 12798327 o exequente 

requer a penhora Bacen Jud em desfavor do executado. Pois bem. 

Percebe-se dos autos que não foram efetivadas as deduções legais, por 

isso, necessário seguir o Provimento n° 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamentos de Requisições de Pequenos Valores - 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, o cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado nos termos 

do art. 3° e seguintes do Provimento n° 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010066-68.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010066-68.2015.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título judicial proposta por Carlos Roytmen Pires da Silva em 

face do Estado de Mato Grosso. No id. 7757132 foram homologados os 

cálculos apresentados pelo exequente. Em seguida foi dado 

prosseguimento ao feito, de forma que no id. 12798337 o exequente 

requer a penhora Bacen Jud em desfavor do executado. Pois bem. 

Percebe-se dos autos que não foram efetivadas as deduções legais, por 

isso, necessário seguir o Provimento n° 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamentos de Requisições de Pequenos Valores - 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, o cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado nos termos 

do art. 3° e seguintes do Provimento n° 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010268-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010268-11.2016.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título judicial proposta por Carlos Roytmen Pires da Silva em 

face do Estado de Mato Grosso. No id. 7757297 foram homologados os 

cálculos apresentados pelo exequente. Em seguida foi dado 

prosseguimento ao feito, de forma que no id. 12798351 o exequente 

requer a penhora Bacen Jud em desfavor do executado. Pois bem. 

Percebe-se dos autos que não foram efetivadas as deduções legais, por 

isso, necessário seguir o Provimento n° 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamentos de Requisições de Pequenos Valores - 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, o cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado nos termos 

do art. 3° e seguintes do Provimento n° 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010269-93.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010269-93.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Secretaria De Estado de Fazenda - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de execução de título judicial proposta por Carlos Roytmen 

Pires da Silva em face do Estado de Mato Grosso. No id. 7757279 foram 

homologados os cálculos apresentados pelo exequente. Em seguida foi 

dado prosseguimento ao feito, de forma que no id. 12798359 o exequente 

requer a penhora Bacen Jud em desfavor do executado. Pois bem. 

Percebe-se dos autos que não foram efetivadas as deduções legais, por 

isso, necessário seguir o Provimento n° 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamentos de Requisições de Pequenos Valores - 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, o cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado nos termos 

do art. 3° e seguintes do Provimento n° 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010272-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010272-48.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Secretaria De Estado de Fazenda - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de execução de título judicial proposta por Carlos Roytmen 

Pires da Silva em face do Estado de Mato Grosso. No id. 7757345 foram 

homologados os cálculos apresentados pelo exequente. Em seguida foi 

dado prosseguimento ao feito, de forma que no id. 12798368 o exequente 

requer a penhora Bacen Jud em desfavor do executado. Pois bem. 

Percebe-se dos autos que não foram efetivadas as deduções legais, por 

isso, necessário seguir o Provimento n° 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamentos de Requisições de Pequenos Valores - 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, o cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado nos termos 

do art. 3° e seguintes do Provimento n° 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010042-74.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010042-74.2014.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Chamo o feito à 

ordem. Trata-se de execução de título judicial proposta por Carlos 

Roytmen Pires da Silva em face do Estado de Mato Grosso. No id. 7956870 

foi prolatada sentença de extinção da execução em decorrência do 

pagamento, sendo que não se vislumbra nos autos a interposição de 

qualquer recurso em relação à sentença referida. Denotando-se, pois, a 

ocorrência do trânsito em julgado. Em seguida, houve o prosseguimento do 

feito. Pois bem. Sabe-se que com o trânsito em julgado da sentença 

torna-se inviável a reabertura do processo, conforme jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REABERTURA. Uma 

vez transitada em julgado a sentença que declara extinta a execução, 

torna-se inviável a reabertura do processo. Precedentes. (TRF-4 - AG: 

50338776120184040000 5033877-61.2018.4.04.0000, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2018, SEXTA 

TURMA) Diante do exposto, encaminhe-se os autos à Secretaria com o 

escopo de que certifique se houve a interposição de recurso em relação à 

sentença id. 7956870, caso negativo, arquivem-se os autos, conforme 

determinado na sentença. Caso contrário, retornem os autos para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010279-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010279-46.2016.8.11.0106 Requerente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título judicial proposta por Carlos Roytmen Pires da Silva em 

face do Estado de Mato Grosso. No id. 7757353 foram homologados os 

cálculos apresentados pelo exequente. Em seguida foi dado 

prosseguimento ao feito, de forma que no id. 12821621 o exequente 

requer a penhora Bacen Jud em desfavor do executado. Pois bem. 

Percebe-se dos autos que não foram efetivadas as deduções legais, por 

isso, necessário seguir o Provimento n° 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamentos de Requisições de Pequenos Valores - 

RPV, no âmbito do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, o cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado nos termos 

do art. 3° e seguintes do Provimento n° 11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68679 Nr: 642-51.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Matias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Almeida 

Oliveira Filho - OAB:10.466/MT, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7.670 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WANDE ALVES 

DINIZ, para devolução dos autos nº 642-51.2009.811.0106, Protocolo 

68679, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-63.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

AUTOS nº 1000167-63.2018.8.11.0106 Requerente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Requerido: Energisa Mato Gorsso – Distribuidora de 

Energia S.A Vistos, etc. Trata-se de reclamação com pedido de liminar, 

proposta por Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, em desfavor de 

Energisa Mato Gorsso – Distribuidora de Energia S.A, todos qualificados. 

O autor alega, em síntese, que no mês de outubro de 2018, a requerida 

enviou uma fatura de consumo de energia elétrica no valor de R$ 2.332,38 

(dois mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), o que seria 

desproporcional ao consumo despendido pelo requerente, conforme 

aferido nas nove faturas anteriores. Ao tentar resolver o problema junto à 

requerida, esta limitou-se apenas a informar que a leitura da medição 

estava correta. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão da 

cobrança do valor referente à fatura do mês de outubro de 2018 e requer 

autorização para efetuar o depósito judicial do valor de R$ 628,52 

(seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), valor médio 

das três últimas faturas. Passo à análise do pedido de tutela provisória. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a 

probabilidade do direito emerge da própria declaração do autor, aliada à 

norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – 

inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se de prova 

negativa, defeito no serviço prestado/inexigibilidade do débito, repousa 

sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, havendo o corte da energia fornecida, o autor sofrerá enorme 

prejuízo e constrangimento, impedido de seguir a normalidade de sua 

rotina ante a falta de serviço básico, sendo imperiosa a concessão da 

liminar pleiteada, até o deslinde do feito. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO à empresa ré que providencie, no 

prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO da cobrança 

do valor de R$ 2.332,38 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e 

oito centavos), referente à fatura de fornecimento de energia elétrica do 

mês de outubro de 2018, discutido nestes autos, bem como se ABSTENHA 

de inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que 

justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic 

standibus. DEFIRO o pagamento em juízo do valor de R$ 682,52 

(seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao 

valor médio aferido em relação às três últimas faturas. Em caso de 

descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até 

o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de tentativa 

de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. CITE-SE o 

(a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 
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confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte autora do teor da presente decisão e da audiência designada, 

cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 

51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-34.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000156-34.2018.8.11.0106 Exequente: Ronaldo Ferreira da 

Silva Executado: Sabemi Seguradora S.A Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS E DANOS MORAIS, proposta por RONALDO FERREIRA DA 

SILVA, em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, todos qualificados. O 

autor alega, em síntese, que está sofrendo desconto em seus 

vencimentos por cobrança de serviço de seguro de vida não contratado 

junto à ré, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos materiais e 

imateriais sofridos. Afirma o autor que é pensionista junto ao INSS, através 

do Banco do Bradesco S.A e que com sua pensão compra remédios e 

mantém o sustento de sua família. Pede, em sede de tutela provisória, a 

suspensão dos descontos até julgamento final do processo. Passo à 

análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge da própria 

declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do 

Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida 

em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato, repousa 

sobre o requerido o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua 

vez, decorre do prejuízo constante sofrido pela parte autora resultante 

dos descontos supostamente indevidos em seu já restrito orçamento. 

Pelos argumentos expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, a SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de 

pagamento do autor, referente aos valores de: R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula 

rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), a cada desconto. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de 

conciliação. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial, da 

decisão supra e da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-19.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000157-19.2018.8.11.0106 Exequente: Maria Helena Ferreira 

Executado: Tim Celular S.A Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANOS 

MORAIS, proposta por MARIA HELENA FERREIRA, em desfavor de TIM 

CELULAR S.A, todos qualificados. Aduz a parte autora que não possui 

débitos com a empresa requerida, contudo, todas as vezes que efetua a 

recarga de créditos em seu aparelho celular pré-pago, os créditos são 

debitados automaticamente, sem qualquer informação por parte da 

requerida que se limita a abrir protocolos de reclamação e informar que 

inexistem descontos a serem efetuados na linha da requerente. Informa 

que mesmo que as tais cobranças sejam referentes a valores 

aparentemente pequenos, estas causam a requerente grande comoção, 

uma vez que, sem créditos em seu aparelho celular, a requerente fica 

impedida de realizar ligações para seus familiares ou qualquer outra 

pessoa. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos 

até julgamento final do processo. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do 

requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, 

tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa 

sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, caso a situação da cobrança supostamente indevida perdure, 

estará a requerente sujeita a constantes prejuízos financeiros e de abalo 

moral, sendo imperiosa a suspensão antecipada das cobranças sob pena 

de perda gradual e progressiva da efetividade do provimento. Sendo 

assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, a SUSPENSÃO das COBRANÇAS efetuadas em nome 

da requerente, referente aos valores discutidos nestes autos, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que 

justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic 

standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 100,00 

(cem reais), a cada desconto em desconformidade com a presente 

decisão, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência 

de tentativa de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já 

tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. 

POSTERGO a análise do pedido de Justiça Gratuita para o momento de 

eventual recurso, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus 

da prova em favor da parte autora, diante da hipossuficiência técnica e 

informacional, à luz do art. 6°, VIII, do CDC. CITE-SE o (a) requerido (a) 

INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência designada, com a 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora 

do teor da presente decisão e da audiência designada, cientificando-a de 

que a ausência injustificada ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000156-34.2018.8.11.0106 Exequente: Izabel Ferreira 

Magalhães Executado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS E DANOS MORAIS, proposta por IZABEL FERREIRA 

MAGALHÃES, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, todos qualificados. A parte autora alega, em síntese, que está 
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sofrendo desconto em seus vencimentos por cobrança de serviço de 

empréstimo não contratado junto à ré, ensejando, portanto, direito à 

reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. Afirma que é 

pensionista junto ao INSS, através do Banco do Bradesco S.A e que com 

sua pensão compra remédios e mantém o sustento de sua família. Pede, 

em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos até julgamento 

final do processo. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela 

sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a 

probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, aliada à 

norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – 

inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se de prova 

negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o dever de 

provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do prejuízo 

constante sofrido pela parte autora resultante dos descontos 

supostamente indevidos em seu já restrito orçamento. Pelos argumentos 

expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa 

ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de pagamento da parte 

autora, referente ao objeto da presente lide, até julgamento final do 

processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o 

presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso 

de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), a cada 

desconto em desconformidade com a presente decisão, até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido designada, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de conciliação. 

POSTERGO a análise do pedido de Justiça Gratuita para o momento de 

eventual recurso, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus 

da prova em favor da parte autora, diante da hipossuficiência técnica e 

informacional, à luz do art. 6°, VIII, do CDC. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-56.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000161-56.2018.8.11.0106 Exequente: Izabel Ferreira 

Magalhães Executado: Sabemi Seguradora S.A Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS E DANOS MORAIS, proposta por IZABEL FERREIRA 

MAGALHÃES, em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, todos 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que está sofrendo 

desconto em seus vencimentos por cobrança de serviço de seguro não 

contratado junto à ré, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos 

materiais e imateriais sofridos. Afirma que é pensionista junto ao INSS, 

através do Banco do Bradesco S.A e que com sua pensão compra 

remédios e mantém o sustento de sua família. Pede, em sede de tutela 

provisória, a suspensão dos descontos até julgamento final do processo. 

Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º 

do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato, 

repousa sobre o requerido o dever de provar a veracidade dos fatos 

relatados na inicial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, por sua vez, decorre do prejuízo constante sofrido pela parte 

autora resultante dos descontos supostamente indevidos em seu já 

restrito orçamento. Pelos argumentos expostos, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO dos descontos 

efetuados em folha de pagamento da parte autora, referente aos valores 

objeto desta demanda, até julgamento final do processo ou alteração das 

circunstâncias fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção 

à cláusula rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), a cada desconto realizado em 

desconformidade com a presente decisão, até o limite de R$10.000,00 

(dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação. POSTERGO a análise do pedido de 

Justiça Gratuita para o momento de eventual recurso, nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova em favor da parte autora, 

diante da hipossuficiência técnica e informacional, à luz do art. 6°, VIII, do 

CDC. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial, da decisão 

supra e da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-41.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000162-41.2018.8.11.0106 Exequente: Izabel Ferreira 

Magalhães Executado: Zurich Seguros Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E 

DANOS MORAIS, proposta por IZABEL FERREIRA MAGALHÃES, em 

desfavor de ZURICH SEGUROS, todos qualificados. A autora alega, em 

síntese, que está sofrendo desconto em seus vencimentos por cobrança 

de serviço de seguro não contratado junto à ré, ensejando, portanto, 

direito à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. Pede, em 

sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos até julgamento final 

do processo. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela 

sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a 

probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, aliada à 

norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – 

inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se de prova 

negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o dever de 

provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do prejuízo 

constante sofrido pela parte autora resultante dos descontos 

supostamente indevidos em seu já restrito orçamento. Pelos argumentos 

expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa 

ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de pagamento da parte 

autora, referente aos valores objetos da lide, até julgamento final do 

processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o 

presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso 

de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), a cada 

desconto efetivado em desacordo com a presente decisão, até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 878 de 989



conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido designada, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de conciliação. 

POSTERGO a análise do pedido de Justiça Gratuita para o momento de 

eventual recurso, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus 

da prova em favor da parte autora, diante da hipossuficiência técnica e 

informacional, à luz do art. 6°, VIII, do CDC. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-93.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000162-41.2018.8.11.0106 Exequente: Selma José Martins de 

Moura Executado: Sabemi Seguradora S.A Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR SE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS E DANOS MORAIS, proposta por SELMA JOSÉ MARTINS DE 

MOURA, em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, todos qualificados. 

A autora alega, em síntese, que está sofrendo desconto em seus 

vencimentos por cobrança de serviço de seguro não contratado junto à 

ré, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos materiais e 

imateriais sofridos. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão dos 

descontos até julgamento final do processo. Passo à análise do pedido de 

tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se 

que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o 

dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do 

prejuízo constante sofrido pela parte autora resultante dos descontos 

supostamente indevidos em seu já restrito orçamento. Pelos argumentos 

expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa 

ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de pagamento da parte 

autora, referente aos valores objetos da lide, até julgamento final do 

processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o 

presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso 

de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), a cada 

desconto em desacordo com a presente decisão, até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido designada, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de conciliação. 

POSTERGO a análise do pedido de Justiça Gratuita para o momento de 

eventual recurso, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus 

da prova em favor da parte autora, diante da hipossuficiência técnica e 

informacional, à luz do art. 6°, VIII, do CDC. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-11.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JONY FREITAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

AUTOS nº 1000164-11.2018.8.11.0106 Exequente: JONY FREITAS COSTA 

Executado: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais com pedido de 

liminar, proposta por JONY FREITAS COSTA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A, todos qualificados. O autor alega, em síntese, que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa requerida referente 

ao débito de R$ 89,96 (oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), o 

que resultou na inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Informa o requerente que não efetuou compras, não 

adquiriu produtos por telefone, muito menos contratou os serviços 

pós-pago da empresa requerida. Pede, em sede de tutela provisória, que a 

empresa requerida retire o nome da requerente do banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e seus respectivos congêneres. Ao 

final, pede a condenação da ré em danos morais. Passo à análise do 

pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo 

Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do autor, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa sobre a 

requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, 

caso a situação da inscrição e da cobrança indevida perdure, estará a 

parte requerente sujeita a constantes prejuízos em suas compras diárias, 

sendo imperiosa a retira antecipada da inscrição supostamente indevida 

de seu nome no SERASA sob pena de perda gradual e progressiva da 

efetividade do provimento. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 

05 (cinco) dias a contar da intimação, a RETIRADA do nome da requerente 

dos cadastros do SPC/SERASA, referente ao valore de: R$ 89,96 (oitenta 

e nove reais e noventa e seis centavos), discutido nestes autos, bem 

como se ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao Serviço de 

Proteção ao Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das 

circunstâncias fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção 

à cláusula rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez 

mil reais). DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação conforme 

pauta da conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as 

partes para que a ela compareçam. POSTERGO a análise do pedido de 

Justiça Gratuita para o momento de eventual recurso, nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova em favor da parte autora, 

diante da hipossuficiência técnica e informacional, à luz do art. 6°, VIII, do 

CDC. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e 

da audiência designada, com a advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da audiência 

designada, cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais, conforme 

prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-50.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 100142-50.2018.8.11.0106 REQUERENTE: ZENAIDE 

CASTRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação cível, proposta por ZENAIDE CASTRO 

DE OLIVEIRA, em face de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. As partes 

compuseram acordo extrajudicial, onde o requerido se comprometeu a 

efetuar o pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao 

requerente. No ID nº 16266798 o requerido comprova o pagamento do 

acordo e pugna pela extinção do feito. O feito veio concluso para 

homologação do acordo. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 

Verifica-se que as partes, amigavelmente, compuseram acordo 

extrajudicial e o requerido já efetuou o cumprimento do mesmo, conforme 

se verifica no ID 16266798. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe 

a existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando 

atingir a conciliação das partes. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. No caso, vejo que o acordo celebrado preserva os interesses das 

partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em 

juízo, ou prejuízo a terceiro que obste sua homologação. DISPOSITIVO. I. 

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, b, do CPC; II. DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. III. Sem custas. IV. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, 

INTIMEM-SE; V. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FREIRE DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010210-08.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ABRAÃO FREIRE 

DE ANDRADE REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por ABRAÃO FREIRE DE ANDRADE, 

em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. Nos documentos 

de ID nº 14967686, 16186482 e 16297778, a parte requerida comprovou o 

pagamento da condenação e requereu a extinção do feito ante o 

cumprimento da obrigação. O requerente, por sua vez, pugna pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores e 

arquivamento do feito. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. 

Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a 

sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará 

para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 16186482, visto que 

o advogado da requerente possui procuração para receber quitação. III. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, 

com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 4-36.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rafael López Alves - 

OAB:56.563-RS

 Vistos.

 HOMOLOGO o acordo visualizado às fls. 64/65 para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Tendo em vista a comprovação do pagamento do acordo (fl. 67), JULGO 

extinto o presente feito, na forma do artigo 487, III, "b", do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70093 Nr: 915-19.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Luis Eduardo 

Francisco Martins e Lucas Henrique Francisco Martins. representado por 

sua genitora Maria Eliana Francisco em desfavor de Moacir Martins, todos 

qualificados nos autos.

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 06/16.

À fl. 58, a parte exequente informa o pagamento do débito. Posteriomente, 

o advogado dos exequentes requereu a extinção do presente feito, fls. 

69/72.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, fl. 

80.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando a informação da exequente de que o Executado 

liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com resolução de 

mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com a 

devida baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68419 Nr: 176-46.2016.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DEFIRO a pesquisa aos sistemas conveniados Bacen-Jud e Infojud para 

tentativa de localização do endereço da parte ré, conforme espelhos em 

anexo.

Após realização da pesquisa, caso frutífera ou infrutífera, intime-se a 

parte autora para manifestar em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64976 Nr: 1364-45.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SIGNORELLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o INSS e a parte autora, no prazo de 10 (dez) 

dias, para se manifestarem sobre o Laudo do estudo socioeconomico, e 

requererem o que é de direto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68419 Nr: 176-46.2016.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bacen

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72461 Nr: 2283-63.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de cumprimento de sentença de alimentos proposta por 

Amanda Marçal Braz, representada por sua genitora Keila Cristina Marçal, 

em desfavor de Natalino da Silva Braz, todos qualificados nos autos.

A representante da exequente informou nos autos que entrou em acordo 

com o executado, conforme certidão de fl. 78.

Nomeado defensor dativo à exequente (fl. 81), este manifestou-se à fl. 84, 

informando que "está em conversa com a parte para formalizar o 

documentos, aguardando o convivente para assinatura do termo de 

acordo".

Determinada a intimação da parte autora em termos de prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 86), a representante foi 

devidamente intimada, conforme certidão de fl. 88. Todavia, transcorreu o 

prazo sem manifestação da exequente nos autos (fl. 91).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

Decido.

A conduta da exequente denota sua desídia e desinteresse na 

continuidade do feito.

Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

exequente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da causa, 

razão que impõe a extinção do feito.

Diante do abandono da causa pela parte autora, o feito deve ser extinto de 

ofício sem resolução do mérito.

Diante do exposto, e, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas processuais à parte autora, todavia, considerando que a parte 

exequente é beneficiária da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade das 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 98, §3º, do CPC. Sem 

honorários advocatícios.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63054 Nr: 142-42.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MEDEIROS, JAEL TEIXEIRA DA 

SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO MEDEIROS, Cpf: 00791658937, 

Rg: 8505731-6, Filiação: Marileia Biff Pasini e Nedir Antonio Medeiros, data 

de nascimento: 17/04/1983, brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, 

casado(a), vigilante e atualmente em local incerto e não sabido JAEL 

TEIXEIRA DA SILVA FILHO, Cpf: 00436834103, Rg: 1157006-7, Filiação: 

Filomena Beatriz Degaspery Teixeira da Silva e Jael Teixeira da Silva, data 

de nascimento: 12/11/1983, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

solteiro(a), engenheiro agronomo, Telefone (65)9982-0750. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código 

Penal, combinado com o artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato, relativa aos fatos 

constantes nesses autos, em razão da prescrição da pretensão 

punitiva.Considerado que a sentença que declara a extinção da 

punibilidade dispensa a intimação pessoal do suspeito, consoante 

determina a CNGC, e considerando que a comarca de Paranaíta não conta 

com Defensoria Pública, intime-se o suspeito por edital.Sem 

custas.Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 14 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66843 Nr: 875-71.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE OLIVEIRA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o INSS e a parte autora, no prazo de 10 (dez) 

dias, para se manifestarem sobre o Laudo do estudo socioeconomico, e 

requererem o que é de direto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 1661-13.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos)tendo em vista A 

DECLINAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 73622 Nr: 722-67.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68088 Nr: 36-12.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FATIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu patrono e, em 

seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 180-20.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geronimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da requerente e para o INSS, para 

manifestar-se quanto ao laudo médico e o laudo socioeconômico juntado 

às ref. 48 e 53, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66891 Nr: 894-77.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIENY BENTO AMORIN - ME, JOSIENY 

BENTO AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte exequente, sobre a devolução de 

correspondências via correio negativas conforme AR´s juntados, para 

que no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67169 Nr: 1068-86.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação por 90 (noventa) dias formulado pela parte 

autora.

Decorrido o prazo da dilação, intime-se a parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69598 Nr: 611-20.2016.811.0095

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTERLY MACHADO DE OLIVEIRA, Cpf: 

98152947172, Rg: 1484292-0, Filiação: Antonia Machado de Oliveira e 

Juvenal Coelho de Oliveira, natural de Paulo Ramos-MA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos,Defiro a cota ministerial retro (ref.54), ante a 

afirmativa expressa da autora de que o requerido está em local ignorado, 

incerto ou inacessível, consoante artigo 256 e seguintes do atual Código 

de Processo Civil.Assim, cite-se o requerido por edital, respeitando-se o 

disposto no art. 257 do novo Código Adjetivo Civil.Após o decurso do 

prazo, caso não haja manifestação do requerido, nos moldes do inciso IV, 

artigo 257 do Novo CPC, nomeio, desde já, tendo em vista a suspensão 

dos atendimentos da Defensoria Pública nesta Comarca, como curador 

especial do requerido a Dra. ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA, 

OAB/MT 13.778-A, devendo ser intimada pessoalmente, razão pela qual 

concedo vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.Caso o d. causídico 
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aceite o encargo, promova a secretaria as alterações necessárias junto 

ao sistema Apolo. Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado 

nomeado a quantia de 01 URH, o que corresponde ao valor de R$ 896,51 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). Às 

providências. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 19 de setembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66619 Nr: 801-17.2015.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZA SILVERIO, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SILVERIO, ANTONINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANE SILVERIO, Cpf: 01022700154, 

Rg: 16487168, Filiação: Luiza Silverio e ......, data de nascimento: 

08/11/1980, natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), motogril, Telefone 

6699261473. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a certidão retro, dando conta 

que a autora Luiza Silvério não possui contato com sua filha, bem como as 

diversas tentativas de citação da requerida Cristiane Silvério ao longo do 

feito, estando esta em local incerto e não sabido, CITE-SE a referida ré por 

edital.Expeça-se edital de citação com prazo de 20 (vinte) dias, 

consignado que, decorrido o prazo para apresentação de defesa, não 

comparecendo a requerida nos autos, ser-lhe-á declarada sua revelia, 

bem como se nomeará curador especial, na forma do artigo 72, II, do 

CPC.Após, DETERMINO novo estudo psicossocial na residência da 

requerente, no prazo de 30 (trinta) dias.Com a juntada do estudo 

psicossocial, dê-se vista ao Ministério Público e, em seguida, façam-me os 

autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 14 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74011 Nr: 973-85.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Ferreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO FERREIRA DE SOUZA FILHO, Cpf: 

83672907987, Rg: 55924945, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito., sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

apresenta ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, devendo para tanto 

manifestar interesse no prosseguimento do feito em 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.Às 

providências.CUMPRA-SE..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 25 de julho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79343 Nr: 753-53.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDC, MGdS, JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA, Cpf: 

67593950263, Rg: 3943709, Filiação: Madalena Carneiro da Silva e José 

Teotonio da Silva, data de nascimento: 25/10/1976, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, solteiro(a), operador de motosserra, Telefone 

(66)9615-0241. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de execução de alimentos proposta por MIGUEL 

GONÇALVES DA SILVA e JÚLIA GONÇALVES DA SILVA contra 

RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA.O réu foi citado (fls.22/25), mas não 

apresentou defesa.As partes firmaram acordo sobre o valor dos alimentos 

atrasados (fl.26), onde a parte autora ainda informou o pagamento do 

débito, resultando assim no integral cumprimento.Pois bem. Considerando 

que o Executado liquidou o saldo devedor, cumprindo o acordo, o 

processo será julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.As custas serão 

divididas igualmente pelas partes (art. 90, §2º, CPC), porém suspendo a 

exigibilidade do pagamento pelas partes, sendo beneficiárias da justiça 

gratuita.Sem honorários, visto que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.Intime-se.Transitado em julgado, arquive-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 13 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66069 Nr: 487-71.2015.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LICIANO DIAS DE SOUZA, Rg: ingorado, 

Filiação: Aguida Maria de Souza e Pedro Dias de Souza, data de 

nascimento: 28/10/1963, natural de Alto Paraguai-MT, casado(a). 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição,DEFIRO a citação por edital 

conforme requerido na fl.33, ante a certidão de fl.41, estando à requerida 

em local incerto e não sabido, consoante artigo 256 e seguintes do NCPC, 

consignando-se a decisão de fl.14.Após a citação e a certificação do 

d e c u r s o  d o  p r a z o ,  v o l t e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . À s 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 18 de julho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82543 Nr: 2415-52.2018.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUSA, 

Cpf: 61711768340, Rg: 31608604, Filiação: Rosilene Rodrigues de Sousa e 

Raimundo Ponciano de Sousa, data de nascimento: 04/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Grajaú-MA, convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Edital para intimação do autor do fato quanto às medidas 

protetivas deferidas em favor da ofendida.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) CONCEDO a 

REGIANE POLIANE MINEIRO as medidas postuladas, e aplico imediatamente 

a JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUSA, as seguintes medidas de 

urgência:1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;2) 

proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares, 

fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos metros) entre estes 

e o requerido; 3) proibição de contato com a ofendida e seus familiares 

por qualquer meio de comunicação; 5) proibição de frequentar a 

residência, locais de lazer, trabalho e moradia da ofendida, dos seus 

familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica; 5) separação de corpos.INDEFIRO o pleito de prestação de 

alimentos provisionais, porquanto não consta dos autos qualquer elemento 

apto a demonstrar a relação de dependência econômica/financeira entre a 

ofendida e o agressor.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta 

decisão, cientificando-a de que, caso JOHN LENNON RODRIGUES DE 

SOUSA descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá 

procurar imediatamente a Delegacia de Polícia, o Ministério Público ou 

mesmo o Fórum local para a adoção das medidas pertinentes.As medidas 

terão validade pelo prazo de 06 meses, e após este prazo serão 

automaticamente revogadas, sendo que, caso manifeste o interesse em 

mantê-las, deverá à vítima comparecer à Secretaria do Fórum e informar, 

com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o servidor certificar 

nos autos.Intimemse o requerido, pessoalmente, cientificando-os de que O 

DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DESSAS MEDIDAS ENSEJARÁ A 

DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006 e artigo 313, inciso III, do CPP) Art. 24-A. Descumprir decisão 

judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que o agressor encontra-se em 

local incerto, EXPEÇA-SE edital para intimação do autor do fato quanto às 

medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.Em seguida, certificado 

o cumprimento integral da sentença de fls. 20/21, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 09 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71372 Nr: 1628-91.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SALES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ SALES FILHO, Cpf: 03883693294, 

Rg: 29859328, Filiação: Ilda Alves e Jose Sales, data de nascimento: 

03/09/1995, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, convivente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra JOSÉ SALES 

FILHO, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos materiais 

e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 396, da 

Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido Código.Consigne-se 

do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. os artigos 394, 401 e 

532, nova redação, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 

7.5.1, III e IV da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

douto representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Not i f ique-se o Min is tér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 23 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69874 Nr: 750-69.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR FERREIRA DA SILVA, Cpf: 
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00123718155, Filiação: Leocadia Ferreira da Silva e Salomão Ferreira da 

Silva, data de nascimento: 11/10/1972, brasileiro(a), natural de 

Araguatins-TO, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra ADEMIR FERREIRA 

DA SILVA em todos os seus termos, porque presentes os requisitos 

materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 

396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido 

Código.Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. 

os artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o acusads podera 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituír defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 

7.5.1, III e IV da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para, se for o caso, designar audiência de 

instrução e julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela 

Lei n.º 11.719/08).Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 29 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68313 Nr: 142-71.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÍCERO ALBERTO DE LIMA, Rg: 

13379445, Filiação: Edite Pereira da Silva e José Alberto de Lima, data de 

nascimento: 15/09/1978, brasileiro(a), natural de Paranaíba-MS, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra CICERO ALBERTO 

LIMA, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos materiais 

e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 396, da 

Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido Código.Consigne-se 

do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. os artigos 394, 401 e 

532, nova redação, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 

7.5.1, III e IV da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

douto representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Not i f ique-se o Min is tér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 04 de setembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67201 Nr: 1074-93.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEY DE JESUS DA SILVA, Filiação: 

Maria do Carmo de Jesus e Manoel Pereira, data de nascimento: 

30/10/1981, brasileiro(a), natural de Palmas de Monte Alto-BA, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra SIDNEY DE JESUS 

DA SILVA, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos 

materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 

396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido 

Código.Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. 

os artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 

7.5.1, III e IV da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

douto representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Not i f ique-se o Min is tér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 23 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66595 Nr: 791-70.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

61675806187, Filiação: Catharina dos Santos Silva e Felisbino José da 

Silva, data de nascimento: 19/06/1973, brasileiro(a), natural de Farol-PR, 

casado(a), serviços gerais, Telefone 9907-8502. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109 e combinados com o artigo 114, inciso II, todos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao acusado, no 

que tange ao delito constante nesses autos, em razão da prescrição da 

pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por edital, 

visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos casos em 

que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca de 

Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 28 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66489 Nr: 722-38.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON PINHEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON PINHEIRO LOPES, Cpf: 

91051711134, Rg: 21848327, Filiação: Joana Pinheiro Lopes e Nelson 

Lopes, data de nascimento: 16/04/1968, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, convivente, vigilante, Telefone (66)9925-4036. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109 e combinados com o artigo 114, inciso II, todos do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao acusado, no 

que tange ao delito constante nesses autos, em razão da prescrição da 

pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por edital, 

visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos casos em 

que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca de 

Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 27 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66484 Nr: 717-16.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARIEL FERREIRA ALVES, Cpf: 

01706874227, Rg: 2709959-8, Filiação: Maria Terezinha Ferreira e Genival 

Domingos Alves, data de nascimento: 27/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, convivente, operador de motosserra, Telefone 

(66)9610-8895. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra ARIEL FERREIRA 

ALVES, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos 

materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 

396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido 

Código.Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. 

os artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 

7.5.1, III e IV da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

douto representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Not i f ique-se o Min is tér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 27 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 793-74.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli da Luz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSELI DA LUZ GOMES, Cpf: 

37299097893, Rg: 19644965, Filiação: Derci da Luz Coelho e José Bispo 

Gomes, brasileiro(a), solteiro(a), cabeleireira, Telefone (66)9985-4303. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Recebo a denúncia oferecida contra ROSELI DA LUZ 

GOMES, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos 

materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal. Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 

396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido Código.

Despacho: Vistos em correição.Defiro cota ministerial retro.Assim, cite-se 

a parte executada por edital, respeitando-se o disposto no art. 257 do 

novo Código Adjetivo Civil.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 20 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61573 Nr: 664-06.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Vicente Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON VICENTE FERREIRA, Cpf: 

60844655953, Rg: 1471584-8, Filiação: Joana Santana Ferreira e João 

Vicente Ferreira, data de nascimento: 15/12/1966, brasileiro(a), natural de 

Maria Helena-PR, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.DEFIRO a cota ministerial retro e a citação por edital do 

acusado Adilson Vicente Ferreira. Cite-se o acusado, com prazo de 15 

(quinze) dias, com as cautelas do artigo 365 do CPP, consignando que se 

o acusado não comparecer nem constituir advogado ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a 

produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP 

(art. 366, CPP). Expeça-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 03 de setembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60174 Nr: 83-25.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DE OLIVEIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra ANTÔNIO DE 

OLIVEIR, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos 

materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 

396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido 

Código.Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. 

os artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 

7.5.1, III e IV da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo 

douto representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08).Not i f ique-se o Min is tér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 27 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44209 Nr: 264-80.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Nunes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CarlasAndreia Batista - 

OAB:OAB/MT18.808, Laura Araujo da Silva - OAB:15.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE Drª Carla 

Andreia Batista - OAB:OAB/MT18.808, Drª Laura Araujo da Silva - 

OAB:15.566 para apresentarem no prazo legal, as Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls 170/vºs/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 91-27.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francinaldo Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE DRª Genia Pontes 
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da Silva de Paula, para que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 200/vºs/214.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46340 Nr: 1610-66.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalton Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente as alegações finais escritas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 328-27.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evandro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE EVANDRO LOPES DE SOUZA, Cpf: 

42832136087, Rg: 9032161359, Filiação: Idima Muller de Souza e Carlos 

Lopes de Souza, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Executada acima qualificada, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre sobre a penhora de fls. 

127/129, acostada aos autos, nos termos do artigo 854 3º do Código de 

Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intimem-se a parte executada por 

edital, com prazo de 15 ( quinze) dias, para manifestar a respeito de 

penhora de fls.127/129, no prazo de 5 dias,nos termos do artigo 854 3° do 

Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 854, §5º, do Código de 

Processo Civil, não havendo qualquer manifestação do executado a 

respeito da indisponibilidade dentro do prazo, converto a indisponibilidade 

em penhora, determinando a liberação dos valores do débito penhorados 

em favor da parte exequente, conforme pleiteado em fls..Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 13 de novembro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43903 Nr: 77-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Rezende de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDETE REZENDE DE CARVALHO, 

Cpf: 70150759118, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA CLAUDETE REZENDE DE 

CARVALHO, acima qualificada atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastarem para a quitação do débito.

Resumo da Inicial: BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.000.000/0001-91, com sede no Setor 

Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, Edfício Sede III, CEP: 70.089-900 

- Brasília-DF, vem propor AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de 

CLAUDETE REZENDE DE CARVALHO, brasileira, casada, pecuarista, 

inscrito no CPF nº. 701.507.591-18, residente e domiciliado à na Avenida 

Benedito de Freitas, 225, Residencial São Jose, Rondonópolis/MT. 1. O 

Executado firmou junto ao Banco do Brasil, ora Exequente, uma Cédula 

Rural Pignoratícia, registrada sob o nº. 40/00910-6, no valor de 

R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo o vencimento final em 20 de 

março de 2012. 1.1 Para segurança do principal da dívida e demais 

obrigações decorrentes do contrato foi constituído como garantia em 

penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, 10 

touros nelores 100, da cor branca, com 40 meses de idade, totalizando o 

valor de R$22.500 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Em penhor cedular 

de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, 107 vacas nelore100, 

da cor branca, com 40 meses de idade, totalizando o valorde 

R$112.671,00 (cento e doze mil e seiscentos e setenta e um reais). 

1.2.Porém o executado deixou de efetuar os pagamentos devidos nas 

datas aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos débitos, sendo 

que o valor atualizado da dívida, até dezembro de 2013, perfaz o montante 

de R$ 101.277,36 (cento e um mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta 

e seis centavos)..." "...Petição fls. 50/55, "...Banco do Brasil 

S.A.,devidamente qualificado nos autos, ante o R. despacho de fls, 

EMENDAR A INICIAL..."a) seja aditada a petição inicial para ação de 

execução de titulo extrajudicial..."3.1.A citação dos Executados nos 

termos do artigo 652, do Código de Processo Civil, com nova redação 

dada pela Lei sob o nº 11.382/2006, para que em 03 (três) dias efetue o 

pagamento da quantia de R$101.277,36 (cento e um mil e duzentos e 

setenta e sete reais e trinta e seis centavos), acrescida de correção 

monetária, juros contratuais, encargos pactuados, e juros moratórios à 

taxa de 1% (um por cento) ao ano até a data do efetivo pagamento, além 

de multa no percentual de 2% (dois por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios de 20% por cento sobre o valor da dívida, nos 

termos do artigo 652-A do Código de Processo Civil, redação dada pela Lei 

nº. 11.382/2006, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do mesmo, inclusive os dados em garantia no 

item 1.1, ficando desde já intimado para ulteriores atos do processo, bem 

como, para querendo, oferecer Embargos a presente Execução, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 738 do CPC, com nova redação 

dada pela Lei sob o nº. 11.382/006.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pleito de fls. 86.Assim 

sendo, citem-se os executados, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

para efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastarem para a quitação do débito.Após, decorrido 

o prazo com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para se 

manifestar e requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 

07 de junho 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Advertência:

 Pedra Preta, 13 de novembro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57335 Nr: 1695-81.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWdOS, RBGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc. Diante desta informação, cancelo a audiência. Permaneçam os 

autos em gabinete para deliberação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49891 Nr: 557-16.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galdino Neto Soares
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, mantendo a 

tutela de urgência concedida, e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a reestabelecer o benefício de auxílio-doença a Galdino Neto 

Soares, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 

8.213/1991, devido a partir da data de cessação do benefício, qual seja, 

06 de março de 2015, (Comunicação de decisão INSS anexo aos autos) 

(parcelas vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas 

vincendas, a partir da data desta sentença, com observação ao artigo 60, 

§9º da Lei n.º 8.213/1991.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo 

Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente Galdino 

Neto Soares, a implementação do benefício de auxílio-doença no prazo de 

trinta (10) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). .Sem 

custas à vista da gratuidade judiciária.Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48950 Nr: 235-93.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copa Distribuidora de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de pesos e medidas de Mato Grosso - 

IPEM-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, decretando a inexigibilidade da certidão de 

dívida ativa de n° 1040, bem como a retira do protesto de n°12367, Livro 

29, Folhas 124, protestado no dia 15/07/2014, Protocolo 00001/2367, 

ademais condeno a parte requerida INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 

MATO GROSSO IPEM-MT, a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72223 Nr: 2392-34.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neres Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para 

apresentar Impugnação à Contestação de Ref: 14, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19511 Nr: 786-15.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Inácio Ballin Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem para entender o que requerer de direito aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44195 Nr: 255-21.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Mendonça Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE DRª Denise 

Rodeguer -OAB 291039, para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 112/vºs/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5083 Nr: 937-59.2003.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6143 Nr: 538-93.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Viegas de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a ser expedido, emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43903 Nr: 77-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Rezende de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para comparecer na 

Secretaria da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar o 

Edital de Citação de Claudete Rezende de Carvalho, para a devida 

publicação, devendo comprová-la nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16948 Nr: 1575-82.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM. PRODS. AGROPECUÁRIOS TENAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os 

presentes autos a Parte Autora, para manifestar quanto ao interesse no 

prosseguimento feito, em virtude da decorrência do prazo de suspensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-90.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000139-90.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 23.425,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO CESAR TRINDADE Endereço: 

Avenida Presidente Castelo Branco, 754, São Sebastião, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A 

Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar, Conjunto 505, JARDIM 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos se o polo passivo cumpriu com o determinado na 

sentença exarada nos autos. PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-69.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000024-69.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 23.425,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDILAINE GONCALVES DE SOUZA Endereço: RUA 

SERGIPE, 187, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70740-543 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a este Juízo se o 

polo passivo cumpriu com o determinado na sentença exarada nos autos. 

PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000138-08.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 23.425,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO CESAR TRINDADE Endereço: 

Avenida Presidente Castelo Branco, 754, São Sebastião, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A 

Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar, Conjunto 505, JARDIM 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste se o polo passivo, cumpriu com o determinado na sentença 

exarada nos autos. PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000012-55.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: CLARICE DE JESUS SOUZA Endereço: RUA 

SETE, S/N, INDEPENDENTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., SN, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 890 de 989



CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos se o polo 

passivo cumpriu o determinado na sentença. PEDRA PRETA, 21 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010152-29.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 17.600,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO Endereço: Travessa 

02, CASA 03, S/N, NOVO HORIZONTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: Rua PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, ANDAR 5, 6 E 7, VILA 

NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos se o polo passivo cumpriu o determinado 

na sentença. PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO SOARES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000043-75.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 96,67 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDNALDO SOARES SOUSA Endereço: RUA DOIS, 13, QD 01, 

JARDIM M, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos se o polo passivo cumpriu o 

determinado na sentença. PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-62.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000061-62.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.000,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE LOPES DA COSTA Endereço: Avenida Airton 

Senna, Fone 66-99989-9547, Altos de Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

AV.JOSE RODRIGUES DA CRUZ, 915, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 15082497. PEDRA PRETA, 

21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010051-31.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO SANTOS NEPOMUCENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010051-31.2013.8.11.0022 Valor da causa: R$ 5.375,78 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JOSE APARECIDO SANTOS NEPOMUCENA Endereço: Rua JOSE 

RODRIGUES DA CRUZ, 534, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua 

JOSERODRIGUESDACRUZ, 975, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO do inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 13275175. 

PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-34.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BERNARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010184-34.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SALETE BERNARDO DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua ADONIAS DA ROCHA, 16, CIDADE VIVA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 2225/2226, 

LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença exarada nos 

autos ID. 14767665. PEDRA PRETA, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115362 Nr: 3072-06.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 CÓDIGO: 115362

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96442 Nr: 603-21.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Godeado da Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770, 

Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:28609

 CÓDIGO: 96442

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43371 Nr: 742-46.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao expedir o RPV do autor e honorário sucumbencial no 

sistema e-precweb, foram devolvidas as requisições de pagamento pela 

COREJ, impulsiono os autos para INTIMAR o advogado constituído para 

manifestar da justificativa apresentada pela COREJ, comparecendo nesta 

Secretaria da Vara para maiores informações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159675 Nr: 4014-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juenil Natal da Silva, Evaristo Flumencio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 21

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56955 Nr: 805-37.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Doroteia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759, Roseli Alves Lima Siqueira Campos - OAB:10.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 CÓDIGO: 56955

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 
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conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165148 Nr: 5857-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A de Assis e Silva Filho & CIA LTDA, Antonio 

de Assis e Silva Filho, MILENA OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165148

DESPACHO

VISTOS,

Cite-se nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei 6.830/80.

Expeça-se mandado de penhora caso não seja paga a dívida, nem 

garantida à execução, por meio de depósito ou fiança.

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa.

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164291 Nr: 5630-43.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colegio Madre Luiza Bertrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atail Marques do Amaral, Joelma Gomes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157715 Nr: 3257-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CARVALHO FURTADO 

FIGUEIREDO ME , Vera Lucia Carvalho Furtado Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da junta de ref. 13

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102105 Nr: 2500-84.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 CÓDIGO: 102105

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de cumprimento de sentença proposta por SARA 

GABRIELA SANTOS SILVA representada por sua genitora Mayra Gabriela 

da Silva Santos em face de THIAGO LOPES DA SILVA.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo na presente demanda. Ref. 70.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 108 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Recolha-se o mandado de prisão expedido em face do executado.

 Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109209 Nr: 1404-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocinete Beatriz da Silva, MEdA, PHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giordan de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleomar Ferreira Silva - 

OAB:15.495-B/MT

 CÓDIGO: 109209

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por MARIA 

EDUARDA DE ALMEIDA E PEDRO HENRIQUE DE ALMEISA menores, neste 

ato representados por sua genitora Sra. JOCINETE BEATRIZ DA SILVA 

move em face de GIORDAN DE ALMEIDA.
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 A autora assistida pela DPE compareceu perante a mesma manifestando 

através de declaração nos autos postulando pela extinção do feito à 

ref.31.

O MP manifestou favorável ao pedido em ref. 34.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pela DPE, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. REVOGO O MANDADO DE PRISÃO. 

FAÇAM AS DEVIDAS COMUNICAÇÕES.

Sem custas.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014411-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CINTRA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN GLEICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-50.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-39.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE GONCALVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-11.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011920-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO LEMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010728-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO - CNPJ - 04.184.779/0001-01 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

Janeiro de 2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010762-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANO SILVESTRE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO - CNPJ - 04.184.779/0001-01 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

Janeiro de 2019, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017414-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

Janeiro de 2019, às 13:20 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-57.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA RODRIGUES SALES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

Janeiro de 2019, às 13:30 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107866 Nr: 6992-84.2018.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCS, MSCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Claudio Ferreira de Sousa 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora através de seu advogado para comparecer à 

audiência designada para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 09h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINON ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para impugnar a contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000195-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, por meio de sua 

advogada/curadora especial Dra. Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT n. 

25.186-O, para apresentar contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001202-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO OAB - PE30762 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEREIRA DE PAULA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001202-05.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DE ASSIS REQUERIDO: JOSÉ PEREIRA DE 

PAULA NETO Tendo em vista a ausência de recolhimento das custas 

processuais (fl. 45), intime-se a parte autora para providenciar o 

necessário ao cumprimento do ato. Nada sendo providenciado, devolva-se 

a missiva com as homenagens e as baixas necessárias. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DIAS OAB - MA5772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FRANCISCO RODRIGUES FREIRE (REQUERIDO)

 

OBS: Deve a central de mandados providenciar a impressão da carta 

precatória supra e entregar ao Oficial de Justiça para dar cumprimento a 

sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001223-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CULTIVAR COMERCIAL AGRICOLA CASCALHEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTHON SERGIO LACERDA SILVA OAB - AC2708 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PEREIRA DE ARAUJO DA ROCHA (REQUERIDO)

CRISTIANO DE ARAUJO ROCHA (REQUERIDO)

 

OBS: Deve a central de mandados providenciar a impressão da carta 

precatória supra e entregar ao Oficial de Justiça para dar cumprimento a 

sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001257-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIACAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MAURILIO LOPES OAB - SP145802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para intimar a parte autora, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do 

mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pela Central de 

Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA PEREIRA VIANA (EXECUTADO)

ROMES ARAUJO ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001265-30.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ROMES ARAUJO 

ALMEIDA, EULINA PEREIRA VIANA Nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte exequente, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 
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cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001256-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

DEVALDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar os pagamentos das diligências da 

oficial de Justiça, para cumprimento dos mandados, a serem expedidos 

nos autos para citação dos executados Devaldo Rodrigues da Silva e 

Arlindo Martins da Silva, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000412-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANAIDES DIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-98.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIRENE ANTONIO MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000672-98.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUSIRENE ANTONIO MESSIAS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de 

revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o 

polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do NCPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Considerando que o 

requerido Osmar não foi devidamente citado, redesigno a audiência de 

justificação para o dia 03 de dezembro de 2018, às 12h30 mm (horário 

oficial de MT). Expeça-se novo mandado de citação do requerido Osmar. 

Saem os presentes intimados.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001253-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNIZ E COSTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 
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providenciar o pagamento da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 480,30 (quatrocentos e oitenta reais e trinta 

centavos), referente a zona 45 (fazenda Luta) a ser recolhida em nome 

do oficial WILLIAN COELHO RIBEIRO, referente às demais diligências 

percorridas nos dias já mencionado acima, nos termos da Portaria nº. 

16/2010 dispõe que os custos valores destinados ao pagamento da 

condução do oficial de justiça perfazem o montante de R$ 3,55 (três reais 

e cinquenta e cinco centavos) por quilômetro rodado, que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibi l izada no l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial supra mencionado, para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 1380-40.2014.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilio Bernardes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - 

MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria 

Amelia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 701, §2º, do NCPC, constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos.

No caso em tela, conforme certidão de fl. 68, o requerido foi citado e 

quedou-se inerte.

Após ser intimado, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (fl. 71).

Assim, diante da inércia do requerido e a prova escrita apresentada na 

inicial, forma-se o título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de 

ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, determino que intime-se o executado para pagamento do valor 

devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 

523 “caput”).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

Altere-se o tipo da ação no Sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86604 Nr: 7187-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Tendo em vista o teor da certidão retro (transcurso de prazo), intime-se a 

parte autora novamente para, no prazo IMPRETERÍVEL DE 05 DIAS, 

fornecer dados bancários corretos para realização da transferência 

online dos valores depositados em juízo, como também proceder a 

devolução do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 

apreendido.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos para providências.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10864 Nr: 1217-74.2007.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melquiades Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualização de Beneficio Previdenciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15431 Nr: 1932-48.2009.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Patrocina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Atualização de Benefício Previdenciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6260 Nr: 611-17.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Patrocina Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualização de Beneficio Previdenciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-19.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTEFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYMISON RICCHARLYS MARINHO NEVES OAB - TO6592 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010003-19.2017.8.11.0059. REQUERENTE: B. A. PEREIRA - ME 

REQUERIDO: NORTEFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - EPP 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização 

por danos morais proposta por B. A. PEREIRA- ME (DROGARIA 

DROGAFARMA) em desfavor de NORTEFARMA DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA LTDA- EPP, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito quitado, razão pela qual requereu a 

condenação da empresa requerida no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a título de danos morais. Designada audiência de conciliação, 

restou infrutífera. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação e, na sequência, a parte autora ofereceu impugnação. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo 

preliminares, prejudiciais e presentes os pressupostos processuais, 

passa-se ao julgamento antecipado da lide, por se tratar de questões 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da 

autora foi negativada pela empresa requerida Nortefarma Distribuidora 

Farmaceutica LTDA- EPP perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SERASA, em 30.07.2016, por um débito no valor de R$ 439,14 

(quatrocentos e trinta e nove reais quatorze centavos). Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é indevido, já que o debito foi pago na casa 

lotérica na data de 16.05.2016, comprovante em anexo, restando a 

negativação totalmente indevida. A parte requerida, por sua vez, aduz que 

não se trata de relação consumerista e sustenta culpa exclusiva de 

terceiro, pois a Casa Lotérica em que a parte requerente realizou o 

pagamento foi vitima de fraude por meio de um funcionário que recebia os 

pagamentos dos boletos e se apropriava do dinheiro recebido, não 

repassando aos credores. Da análise detida dos autos, observa-se que o 

pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, no caso em apreço, a autora é empresário 

individual no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal, tendo capital social R$ 60.000,00 (fls. 

04/05), enquanto a ré é sociedade empresária limitada no ramo de 

comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal, com capital social de R$ 500.000,00 (fls. 12/13). Dessa forma, 

entendo que a autora se enquadrada como consumidora em razão de sua 

inegável vulnerabilidade econômica e técnica frente à ré, sobretudo 

porque o âmago da questão gira em torno do processamento do 

pagamento de dívida. Estabelecida essas premissas, destaco que, além do 

fato de que a fornecedora de serviços responder, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 

14), ela também é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34). Entende-se por 

“representante” qualquer pessoa física ou jurídica autônoma que atue de 

forma a viabilizar a execução de serviços prestados pelo fornecedor. 

Assim, no caso em tela, facultando aos bancos e as casas lotéricas a 

cobrança e arrecadação de seus pagamentos, entre outros serviços, a ré 

submeteu-se aos riscos inerentes à forma que eles prestam e executam 

seus serviços, o que incluí a possibilidade de pagamento de boleto 

bancário nos mais diversos estabelecimentos associados, assumindo, 

pois, a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, cometida 

pelos respectivos intermediários, o que inclui não só a falta de 

compensação do débito adimplido, como também o repasse do valor pago, 

ainda que o pagamento tenha sido realizado em correspondente bancário. 

Em suma, trata-se de risco do negócio assumido pela fornecedora, motivo 

pelo qual descabe falar em responsabilidade exclusiva de terceiro. 

Contudo, mesmo diagnosticada a responsabilidade da ré pelo evento, não 

comporta provimento a pretensão autoral, eis que a requerente não 

demonstrou objetivamente em que consistiram os danos morais por ela 

(pessoa jurídica) suportados, aduzindo genericamente que suportou “os 

achincalhes decorrentes de frequentes reclamações junto à Ré, sem 

contar os aborrecimentos de uma demanda judicial e a apreensão e 

intranqüilidade de ‘ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção 

ao crédito’ e de tolerar os constrangimentos conseqüentes, como o corte 

de seu crédito na praça”. É bem verdade que a “pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever 

de indenizar, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de 

que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido 

o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e 

terceiros. O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento 

de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, 

toda “a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 

experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial ” (Quarta 

Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 – Dje 02/02/2015). Portanto, ainda que 

se argumente que a negativação lhe acometeu instantânea indignação, 

aborrecimento, ou mesmo a frustrou obtenção de crédito no comércio, 

nenhum desses aspectos atingiu a sua honra objetiva, ou seja, não foi 

capaz de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, 

ou redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, 

de modo que não há que se falar em indenização por danos morais. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgados, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-19.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTEFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYMISON RICCHARLYS MARINHO NEVES OAB - TO6592 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010003-19.2017.8.11.0059. REQUERENTE: B. A. PEREIRA - ME 

REQUERIDO: NORTEFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - EPP 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização 

por danos morais proposta por B. A. PEREIRA- ME (DROGARIA 

DROGAFARMA) em desfavor de NORTEFARMA DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA LTDA- EPP, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito quitado, razão pela qual requereu a 

condenação da empresa requerida no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a título de danos morais. Designada audiência de conciliação, 

restou infrutífera. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação e, na sequência, a parte autora ofereceu impugnação. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo 

preliminares, prejudiciais e presentes os pressupostos processuais, 

passa-se ao julgamento antecipado da lide, por se tratar de questões 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da 

autora foi negativada pela empresa requerida Nortefarma Distribuidora 

Farmaceutica LTDA- EPP perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SERASA, em 30.07.2016, por um débito no valor de R$ 439,14 

(quatrocentos e trinta e nove reais quatorze centavos). Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é indevido, já que o debito foi pago na casa 

lotérica na data de 16.05.2016, comprovante em anexo, restando a 

negativação totalmente indevida. A parte requerida, por sua vez, aduz que 

não se trata de relação consumerista e sustenta culpa exclusiva de 

terceiro, pois a Casa Lotérica em que a parte requerente realizou o 

pagamento foi vitima de fraude por meio de um funcionário que recebia os 

pagamentos dos boletos e se apropriava do dinheiro recebido, não 

repassando aos credores. Da análise detida dos autos, observa-se que o 

pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, no caso em apreço, a autora é empresário 

individual no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal, tendo capital social R$ 60.000,00 (fls. 

04/05), enquanto a ré é sociedade empresária limitada no ramo de 

comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal, com capital social de R$ 500.000,00 (fls. 12/13). Dessa forma, 

entendo que a autora se enquadrada como consumidora em razão de sua 

inegável vulnerabilidade econômica e técnica frente à ré, sobretudo 

porque o âmago da questão gira em torno do processamento do 

pagamento de dívida. Estabelecida essas premissas, destaco que, além do 

fato de que a fornecedora de serviços responder, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 

14), ela também é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34). Entende-se por 

“representante” qualquer pessoa física ou jurídica autônoma que atue de 

forma a viabilizar a execução de serviços prestados pelo fornecedor. 

Assim, no caso em tela, facultando aos bancos e as casas lotéricas a 

cobrança e arrecadação de seus pagamentos, entre outros serviços, a ré 

submeteu-se aos riscos inerentes à forma que eles prestam e executam 

seus serviços, o que incluí a possibilidade de pagamento de boleto 

bancário nos mais diversos estabelecimentos associados, assumindo, 

pois, a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, cometida 

pelos respectivos intermediários, o que inclui não só a falta de 

compensação do débito adimplido, como também o repasse do valor pago, 
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ainda que o pagamento tenha sido realizado em correspondente bancário. 

Em suma, trata-se de risco do negócio assumido pela fornecedora, motivo 

pelo qual descabe falar em responsabilidade exclusiva de terceiro. 

Contudo, mesmo diagnosticada a responsabilidade da ré pelo evento, não 

comporta provimento a pretensão autoral, eis que a requerente não 

demonstrou objetivamente em que consistiram os danos morais por ela 

(pessoa jurídica) suportados, aduzindo genericamente que suportou “os 

achincalhes decorrentes de frequentes reclamações junto à Ré, sem 

contar os aborrecimentos de uma demanda judicial e a apreensão e 

intranqüilidade de ‘ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção 

ao crédito’ e de tolerar os constrangimentos conseqüentes, como o corte 

de seu crédito na praça”. É bem verdade que a “pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever 

de indenizar, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de 

que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido 

o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e 

terceiros. O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento 

de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, 

toda “a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 

experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial ” (Quarta 

Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 – Dje 02/02/2015). Portanto, ainda que 

se argumente que a negativação lhe acometeu instantânea indignação, 

aborrecimento, ou mesmo a frustrou obtenção de crédito no comércio, 

nenhum desses aspectos atingiu a sua honra objetiva, ou seja, não foi 

capaz de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, 

ou redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, 

de modo que não há que se falar em indenização por danos morais. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgados, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-24.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON DO NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010035-24.2017.8.11.0059. REQUERENTE: GUIBSON DO NASCIMENTO 

QUEIROZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. GUIBSON DO 

NASCIMENTO QUEIROZ ajuizou ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados, alegando que seu nome foi negativado por dívida que 

desconhece sua origem, razão pela qual requereu fixação de danos 

morais. Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a 

legitimidade do débito. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial 

merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os 

autos, constato que restou demonstrada que o nome do autor foi 

negativado pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, em 25.08.2013, por um débito no valor de R$ 62.885,04 

(sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). 

Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca 

entabulou contrato com a empresa demandada, restando a negativação 

totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar contestação, o requerido, 

apesar de informar que o procedimento atinente à obrigação foi 

devidamente realizado, não anexou aos autos documentos capazes de 

comprovar a veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, 

gravação de atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a referida 

contratação. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita ao autor, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome do consumidor. Neste contexto, 

ausentes nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta 

configurada a prática de ato ilícito pelo requerido e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, bem como para condenar o banco 

Réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, 

a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (25.08.2013) - Súmula 

54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010035-24.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON DO NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010035-24.2017.8.11.0059. REQUERENTE: GUIBSON DO NASCIMENTO 

QUEIROZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. GUIBSON DO 

NASCIMENTO QUEIROZ ajuizou ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados, alegando que seu nome foi negativado por dívida que 

desconhece sua origem, razão pela qual requereu fixação de danos 

morais. Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a 

legitimidade do débito. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial 

merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os 

autos, constato que restou demonstrada que o nome do autor foi 

negativado pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, em 25.08.2013, por um débito no valor de R$ 62.885,04 

(sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). 

Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca 

entabulou contrato com a empresa demandada, restando a negativação 

totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar contestação, o requerido, 

apesar de informar que o procedimento atinente à obrigação foi 

devidamente realizado, não anexou aos autos documentos capazes de 

comprovar a veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, 

gravação de atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a referida 

contratação. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita ao autor, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome do consumidor. Neste contexto, 

ausentes nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta 

configurada a prática de ato ilícito pelo requerido e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, bem como para condenar o banco 

Réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, 

a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (25.08.2013) - Súmula 

54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-98.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSILEIDE DE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010043-98.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA GESSILEIDE DE 

ARAUJO ALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS MARIA GESSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos 

morais, em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, ambos qualificados, alegando que seu nome foi negativado 

indevidamente por dívida que desconhece sua origem, razão pela qual 

requereu a fixação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que 

o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). De início sobre a 

impugnação ao valor da causa, tem-se que o valor indenizatório 

pretendido pela parte autora é o mesmo que foi dado como valor da causa, 

qual seja, R$ 15.000,00 reais, motivo pelo qual rejeito a referida 

impugnação. Em relação ao mérito, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrada que o nome da autora foi negativado 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 
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SERASA, em 07.03.2017, por um débito no valor de R$ 340,81(trezentos e 

quarenta reais e oitenta e um centavos). Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, entre outros hábeis a 

comprovar a referida contratação. Desse modo, o pedido é procedente no 

tocante ao cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que 

não existe comprovação da dívida que originou a inserção. Registre-se 

que a autora, na época do ajuizamento da presente ação, possuía 

anotação anterior em cadastro de proteção ao crédito (Telefônica Brasil 

S/A - inclusão fevereiro de 2017 - valor R$ 214.40). Todavia, tal 

n e g a t i v a ç ã o  f o i  c o n t e s t a d a  n a  a ç ã o  j u d i c i a l  n º 

8010044-83.2017.8.11.0059, ocasião em que as partes celebraram acordo 

no sentido da declaração de inexistência do débito e pagamento de danos 

morais, razão pela qual incabível a aplicação da súmula 385, do STJ. 

Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita ao autor, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausentes nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 340,81 

(trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(07.03.2017) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-98.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSILEIDE DE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010043-98.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA GESSILEIDE DE 

ARAUJO ALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS MARIA GESSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos 

morais, em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, ambos qualificados, alegando que seu nome foi negativado 

indevidamente por dívida que desconhece sua origem, razão pela qual 

requereu a fixação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que 

o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). De início sobre a 

impugnação ao valor da causa, tem-se que o valor indenizatório 

pretendido pela parte autora é o mesmo que foi dado como valor da causa, 

qual seja, R$ 15.000,00 reais, motivo pelo qual rejeito a referida 

impugnação. Em relação ao mérito, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrada que o nome da autora foi negativado 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SERASA, em 07.03.2017, por um débito no valor de R$ 340,81(trezentos e 

quarenta reais e oitenta e um centavos). Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, entre outros hábeis a 

comprovar a referida contratação. Desse modo, o pedido é procedente no 

tocante ao cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que 

não existe comprovação da dívida que originou a inserção. Registre-se 

que a autora, na época do ajuizamento da presente ação, possuía 

anotação anterior em cadastro de proteção ao crédito (Telefônica Brasil 

S/A - inclusão fevereiro de 2017 - valor R$ 214.40). Todavia, tal 

n e g a t i v a ç ã o  f o i  c o n t e s t a d a  n a  a ç ã o  j u d i c i a l  n º 

8010044-83.2017.8.11.0059, ocasião em que as partes celebraram acordo 

no sentido da declaração de inexistência do débito e pagamento de danos 

morais, razão pela qual incabível a aplicação da súmula 385, do STJ. 

Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 
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pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita ao autor, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausentes nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 340,81 

(trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(07.03.2017) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000166-25.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CELSO FERREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ARX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. A parte 

autora aduz que realizou compras de alimentos no estabelecimento 

comercial da parte requerida no valor de R$ 484,62, ocasião em que 

pagou com cartão de crédito. Posteriormente, o requerente conferiu na 

fatura de cartão de crédito que foram aprovadas duas compras no valor 

de R$ 484,62. Na sequência, procurou a parte requerida e foi atendido por 

uma funcionária, a qual ligou na administradora do cartão e solicitou o 

cancelamento das compras. Em seguida, no dia 15.07.2017 recebeu o 

estorno dos dois valores e efetuou o pagamento da compra na função 

débito. Afirma que, posteriormente, recebeu e-mail da administradora 

dizendo que cobraria o valor porque estava faltando documento da parte 

requerida. Ato contínuo, o valor foi descontado no cartão de crédito do 

requerente e procurou a empresa requerida, a qual informou que não 

poderia fazer nada em virtude de que não recebeu o referido valor da 

administradora de cartão. Assim, requereu a condenação em danos 

matérias e morais. A parte requerida, por sua vez, salientou que o 

requerente não comprovou nos autos que efetivamente pagou a suposta 

fatura após o estorno, razão pela qual requereu a improcedência da ação. 

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao 

requerente, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, trata-se de 

relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in 

verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.” Nesse 

contexto, é cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há 

que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de 

indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o 

defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade. A 

responsabilidade do fornecedor somente é elidida se demonstrada a culpa 

exclusiva da vítima, de terceiro ou que o dano decorreu de caso fortuito 

ou força maior, competindo à parte reclamada provar a existência de uma 

das causas de exclusão da responsabilidade. No caso em tela, o 

requerente comprovou o fato constitutivo de seu direito, na medida em que 

se observa que os estornos ocorreram em julho de 2017 (fl. 16), em 

agosto de 2017 pagou a compra na função de débito (fl. 19) e em outubro 

de 2017 fora descontado na fatura de cartão de crédito o valor de R$ 

484,62, ou seja, adimpliu a dívida duas vezes. Assim, caracterizado os 

danos materiais através de comprovação do efetivo prejuízo material e 

pecuniário em decorrência do pagamento da dívida em duplicidade, deve 

ser o autor restituído do valor desembolsado na forma simples, ensejando 

a devolução em dobro tão somente quando verificado má-fé do 

fornecedor, o que não restou caracterizado no caso. Por outro lado, em 

relação aos danos morais, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa da parte requerida causou transtornos e angústias que 

extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto o débito do 

valor indevido na conta do requerente desestrutura a vida financeira da 

grande maioria dos consumidores. Ou seja, deu a parte requerente ensejo 

à compensação pelos danos morais causados pela requerida, cuja 

natureza é in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento ofensivo, não 

sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa 

moral da pessoa. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 
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a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada à devolução da quantia paga, cujo 

montante é de R$ 484,62 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento. 

Ao mesmo tempo, CONDENO a empresa Ré ao pagamento de indenização 

por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (15.10.2017) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-26.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OAB - GO12632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIGC3 PORTAIS DE INTERNET E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010074-26.2014.8.11.0059. REQUERENTE: WELLINGTON DANIEL SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BIGC3 PORTAIS DE INTERNET E SERVICOS 

LTDA Trata-se de ação de restituição e danos materiais e morais proposta 

por WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA em face do C3 NETWORK 

BIG C3 PORTAIS DE INTERNET E SERVIÇOS LTDA ambos qualificados nos 

autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que 

restou infrutífera, visto que a requerida não foi citada/intimada. O 

requerente foi intimado por meio de seu advogado, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob risco de extinção. Diante da inercia do 

causídico, foi solicitado à intimação do autor pessoalmente. Conforme 

certidão em anexo, o requerente não foi localizado pelo meirinho, eis que 

não está lotado no núcleo da PM de Canabrava do Norte-MT, momento que 

obteve a informação do falecimento da parte autora. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Considerando a inércia em promover o 

andamento do feito no prazo legal, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-41.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OAB - GO12632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010073-41.2014.8.11.0059. REQUERENTE: WELLINGTON DANIEL SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Trata-se de ação de indenização 

por danos morais proposta por WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 

em desfavor de EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou 

infrutífera, diante da não a comprovação nos autos sobre a citação e 

intimação do requerido. Na sequência, a advogada da parte autora pugnou 

pela designação de nova audiência. Designada nova data para tentativa 

de conciliação, embora intimado, o requerente não compareceu a 

audiência. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a 

audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do 

advogado constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre 

destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-46.2012.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE CRISTINA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010116-46.2012.8.11.0059. REQUERENTE: KELLE CRISTINA PINTO 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Tendo em vista a tempestividade 

certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões 

recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma 

Recursal competente para julgamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-35.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS FERREIRA ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010054-35.2014.8.11.0059. REQUERENTE: VALDIRENE PINTO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: DORCAS FERREIRA ARRUDA Trata-se de 

ação de cobrança proposta por VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO em 

desfavor de DORCAS FERREIRA ARRUDA, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou 

infrutífera, visto que o autor não compareceu a solenidade, apesar de 

devidamente citada/intimada. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 
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previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-35.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS FERREIRA ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010054-35.2014.8.11.0059. REQUERENTE: VALDIRENE PINTO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: DORCAS FERREIRA ARRUDA Trata-se de 

ação de cobrança proposta por VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO em 

desfavor de DORCAS FERREIRA ARRUDA, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou 

infrutífera, visto que o autor não compareceu a solenidade, apesar de 

devidamente citada/intimada. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-20.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA WILDEI COELHO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010055-20.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA WILDEI COELHO BRITO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de indenização por danos morais – proposta por MARIA 

WILDEI COELHO BRITO em face de REDE CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto que não 

há nos autos informação que a autora foi devidamente intimada. Citado o 

requerido apresentou contestação. Designada nova data para tentativa de 

conciliação, a autora não foi localizada pelo meirinho, eis que o endereço é 

insuficiente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos da Lei 9.099/95, art.19, §2°. “As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência de comunicação”. Considerando o acima relatado, resta evidente 

o desinteresse da autora na tramitação processual, o que se torna 

imperiosa a extinção do feito. Assim JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51,§1° da Lei n° 9.099/95, 

cumulado com artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-20.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA WILDEI COELHO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010055-20.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA WILDEI COELHO BRITO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de indenização por danos morais – proposta por MARIA 

WILDEI COELHO BRITO em face de REDE CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto que não 

há nos autos informação que a autora foi devidamente intimada. Citado o 

requerido apresentou contestação. Designada nova data para tentativa de 

conciliação, a autora não foi localizada pelo meirinho, eis que o endereço é 

insuficiente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos da Lei 9.099/95, art.19, §2°. “As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência de comunicação”. Considerando o acima relatado, resta evidente 

o desinteresse da autora na tramitação processual, o que se torna 

imperiosa a extinção do feito. Assim JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51,§1° da Lei n° 9.099/95, 

cumulado com artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas necessárias. P.R.I.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIX REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000738-78.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CARLOS FELIX REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

tutela de urgência proposta por CARLOS FELIX REIS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto 

que o autor não compareceu a solenidade, apesar de devidamente 

intimada por meio de seu advogado. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 
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sem resolução do mérito e, consequentemente, REVOGO a decisão liminar 

concedida. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000791-59.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALISSON DOUGLAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 

proposta por ALISSON DOUGLAS DA SILVA em desfavor de VIVO S/A- 

TELEFONICA BRASIL, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto que o 

autor não compareceu a solenidade, apesar de devidamente intimada por 

meio de seu advogado. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VARGAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000252-93.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO VARGAS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito e relação jurídica cumulada com indenização por danos morais 

proposta por RENATO VARGAS DE LIMA em desfavor de VIVO S/A 

TELEFONICA BRASIL, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a 

emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos. O prazo supra transcorreu 

“in albis”, conforme movimentação do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a 

inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000851-32.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RUTH SOUZA DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Sentença Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais 

proposta por RUTH SOUZA DE CARVALHO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a 

emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos. O prazo supra transcorreu 

“in albis”, conforme movimentação do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a 

inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-85.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W F BORBA - ME (REQUERIDO)

ANDRE NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010029-85.2015.8.11.0059. REQUERENTE: EDSON BENTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: ANDRE NUNES DA SILVA, W F BORBA - ME Trata-se de 

ação de reparação de danos causados por acidente entre veículos 

automotores com indenização por danos morais e materiais proposta por 

EDSON BENTO DE ARRUDA em desfavor de ANDRE NUNES DA SILVA e 

ATUAL MATERIAIS PA CONSTRUÇÃO, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou 

infrutífera, visto que não houve comprovação nos autos sobre a citação e 

intimação dos requeridos. Na sequência, a parte autora informou endereço 

atualizado e pugnou pela designação de nova audiência (fl.60 e 70). 

Designada nova data para tentativa de conciliação, embora intimado, o 

requerente não compareceu a audiência (fl.86). Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se 

que a parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, 

mesmo sendo devidamente intimada, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 
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as baixas necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000932-78.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de 

aposentadoria por morte de trabalhador rural. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

fevereiro de 2018 às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do “de cujus”, 

bem como a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 05 de novembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000718-87.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANANIAS PEREIRA DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de 

aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado aos autos, 

intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de fevereiro de 2019 às 12h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 05 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BATISTELA (AUTOR(A))

ADRIANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILISBERTO SILVA DOS REIS (RÉU)

DORIVAN RODRIGUES JORGE (RÉU)

ELIZABETE DA SILVA (RÉU)

DAYANE MAURICIO SOARES (RÉU)

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000808-95.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ODAIR BATISTELA, ADRIANO BATISTA DA SILVA RÉU: 

DORIVAN RODRIGUES JORGE, FILISBERTO SILVA DOS REIS, HAROLDO 

MARTINS DOS SANTOS, DAYANE MAURICIO SOARES, ELIZABETE DA 

SILVA Considerando a certidão de que alguns dos requeridos não foram 

encontrados para citação conforme, inclusive, petição juntada pela parte 

autora, deixo de realizar a audiência designada para esta data. Designo 

nova audiência para o dia 6 de dezembro de 2018, às 13h00 de Cuiabá. 

Determino a expedição de novo mandado de citação para os réus não 

encontrados, devendo constar no documento, inclusive a data da 

audiência agendada. Saem intimados os réus Dayane Soares, Dorivan 

Jorge e Elizabete Silva. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de outubro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BATISTELA (AUTOR(A))

ADRIANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILISBERTO SILVA DOS REIS (RÉU)

DORIVAN RODRIGUES JORGE (RÉU)

ELIZABETE DA SILVA (RÉU)

DAYANE MAURICIO SOARES (RÉU)

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000808-95.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ODAIR BATISTELA, ADRIANO BATISTA DA SILVA RÉU: 

DORIVAN RODRIGUES JORGE, FILISBERTO SILVA DOS REIS, HAROLDO 

MARTINS DOS SANTOS, DAYANE MAURICIO SOARES, ELIZABETE DA 

SILVA Considerando a certidão de que alguns dos requeridos não foram 
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encontrados para citação conforme, inclusive, petição juntada pela parte 

autora, deixo de realizar a audiência designada para esta data. Designo 

nova audiência para o dia 6 de dezembro de 2018, às 13h00 de Cuiabá. 

Determino a expedição de novo mandado de citação para os réus não 

encontrados, devendo constar no documento, inclusive a data da 

audiência agendada. Saem intimados os réus Dayane Soares, Dorivan 

Jorge e Elizabete Silva. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de outubro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARMECI DOMINGAS SIRINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA OAB - GO32842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000892-96.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CARMECI DOMINGAS SIRINA RÉU: INSS Aqui se tem demanda 

em que se busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por 

idade de segurado especial. Preliminarmente, considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora 

pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo 

a aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que 

não será concedida antecipação de tutela quando há risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É 

o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde 

já, sejam pagos valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco 

de que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a 

recuperar os valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais 

evidente quando se constata que a autora é pessoa economicamente 

hipossuficiente, como se percebe pelo fato de ela ter pedido assistência 

judiciária gratuita. Ademais, compulsando os autos, embora a parte autora 

tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o 

início de prova material, para a concessão do benefício pleiteado nestes 

autos é necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a 

prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a 

concessão da aposentadoria. Finalmente, esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 13h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 05 de novembro de 2018 Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000239-94.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDIR MENDES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando que a parte autora não 

compareceu na data aprazada para realização de perícia médico, tendo, 

contudo, apresentado justificativa, determino à Secretaria Judicial que 

promova novo agendamento da perícia, intimando-se as partes na 

sequência. Em tempo, compulsando detidamente os autos, constata-se 

que não foi expedido ofício à equipe multidisciplinar, razão pela qual 

deverá a Secretaria Judicial adotar as providências pertinentes para 

intimar as profissionais deste Juízo para que realizem estudo psicossocial 

junto ao lar em que vive o autor, nos termos da decisão inaugural. 

Apresentados os laudos, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo legal. Oportunamente volvam-me conclusos. Porto Alegre do 

Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000875-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FERNANDES GIACOMELLI (REQUERENTE)

A. L. L. G. (REQUERENTE)

MARIANA FERNANDES GIACOMELLI MULLER (REQUERENTE)

J. H. D. S. L. G. (REQUERENTE)

ANSELMA FERNANDES GIACOMELLI (REQUERENTE)

A. B. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA FERNANDES GIACOMELLI OAB - SP158458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIACOMELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000875-60.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANSELMA FERNANDES GIACOMELLI, PRISCILLA 

FERNANDES GIACOMELLI, MARIANA FERNANDES GIACOMELLI MULLER, 

JOAO HENRIQUE DE SOUZA LIMA GIACOMELLI, ANÁLIA BEATRIZ LIMA 

GIACOMELLI, ANA LUIZA LIMA GIACOMELLI REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

GIACOMELLI Aqui se tem procedimento de inventário na forma de 

arrolamento comum. Compulsando os autos, verifica-se que o 

inventariante prestou compromisso em Juízo, bem como apresentou as 

primeiras declarações, tal como preceitua o artigo 626 do Código de 

Processo Civil. Esclareço à causídica subscritora da petição contida à 

folha 73 que é imprescindível que a parte possua o devido cadastro de 

pessoa física a fim de possibilitar seu cadastro junto ao sistema 

processual, assim, após a confecção e apresentação nos autos do CPF 

de Anália e Ana Luiza, deverá a Secretaria Judicial promover o respectivo 

cadastro destas como integrantes do polo ativo. Ainda, postergo a análise 

do pedido de expedição de alvará para transferência dos veículos do de 

cujus, determinando que se realize, com a máxima urgência, as citações 

previstas no artigo 626, do CPC, devendo ser observadas as disposições 

insertas no alusivo diploma legal. Após, abra-se vistas às partes. 

Oportunamente, volvam-me conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000292-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. M. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. T. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000292-75.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: THAIS LORRANY MORAIS NEVES REQUERIDO: THIAGO 

DIOGO TEODORO DA SILVA Considerando o lapso temporal decorrido, 

determino à Secretaria Judicial que certifique o transcurso do prazo para 

apresentação de resposta pelo requerido. De outro viés, considerando 

que inexistem preliminares arguidas, determino a intimação das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência destas. Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser 

apresentado assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o 

risco de preclusão. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Tem as 

partes o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestação. Em tempo, 

guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará 

na concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000300-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000300-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GERACINA PINTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: GLEIBERSON 

CAMPOS ARAUJO Aqui se tem ação de rescisão contratual, cumulada 

com ação de reparação de danos morais e materiais, ajuizada por 

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA em face de GLEIBERSON CAMPOS DE 

ARAÚJO. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação. 

Aberta a solenidade, as partes se entabularam acordo visando por fim à 

demanda. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Estando satisfeitas 

as exigências legais, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades de praxe. Custas 

processuais deverão ser pagas de maneira pro rata. P.R.I.C. Porto Alegre 

do Norte/MT, 06 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000300-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000300-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GERACINA PINTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: GLEIBERSON 

CAMPOS ARAUJO Aqui se tem ação de rescisão contratual, cumulada 

com ação de reparação de danos morais e materiais, ajuizada por 

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA em face de GLEIBERSON CAMPOS DE 

ARAÚJO. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação. 

Aberta a solenidade, as partes se entabularam acordo visando por fim à 

demanda. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Estando satisfeitas 

as exigências legais, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades de praxe. Custas 

processuais deverão ser pagas de maneira pro rata. P.R.I.C. Porto Alegre 

do Norte/MT, 06 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. H. D. S. D. N. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000086-61.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCELO LOPES DA SILVA REQUERIDO: KIVIA HAYANNE 

DE SOUZA DO NASCIMENTO AMORIM Aqui se tem ação negatória de 

paternidade. Realizada audiência, as partes entabularam acordo. Diante 

disso, considerando que o presente feito incide sobre interesse de 

incapaz, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

no prazo de 30 (trinta) dias. Após, volvam-me conclusos. Porto Alegre do 

Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000139-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. L. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000139-42.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CRISTIANE PINHO CARVALHO RÉU: RAIMUNDO LOPES LEAL 

JÚNIOR Aqui se tem ação de alimentos. Citado, o requerido apresentou 

contestação, aduzindo não possuir condições financeiras de prestar 

alimentos no patamar pugnado pela autor. Após, a requerente apresentou 

réplica à contestação. Decido. De outro viés, considerando que inexistem 

preliminares arguidas, determino a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência 

destas. Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado 

assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de 

preclusão. Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, 

deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o 

risco de indeferimento da prova pretendida. Tem as partes o prazo de 30 

(trinta) dias úteis para manifestação. Após, decorrido o prazo supra, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação em 30 

(trinta) dias. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Porto Alegre do 

Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000584-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIVAL VERISSIMO DE ALMEIDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000584-60.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A CIVAL VERISSIMO 

DE ALMEIDA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para providenciar o pagamento 

da diligencia do oficial de justiça no prazo de 05 dias. Porto Alegre do 

Norte/MT, 21 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MENDES NETO OAB - MT0011330A (ADVOGADO(A))

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

M a n d a d o s  d e  I n t i m a ç ã o ,  C i t a ç ã o ,  N o t i f i c a ç ã o  C o d . 

1000420-95.2018.8.11.0059 Certifico e dou fé que, na data de 24/08/2018, 

em cumprimento à ordem contida no mandado expedido por este Juízo, 

após receber informações de que o veículo a ser apreendido estaria nesta 
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Urbe, realizei diligências nas proximidades da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre do Norte, onde lá estando, PROMOVI A BUSCA E APREENSÃO do 

veículo modelo: FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, ANO/MODELO 2015/2016, COR 

BRANCA, PLACA PBR-8419, CHASSI Nº: 9BD1105BSG1575826, 

RENAVAM 01063632100, COM OBERVAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

AO BANCO BV FINANCEIRA S/A, REGISTRADO EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA IRAMAIA ROSANA M. P. MARQUES, registrando que tanto o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, emitido ano 

2015 quanto o Certificado de Registro de Veículo – CRV (em branco, sem 

preenchimento), foram aprendidos e ficaram sob os cuidados do 

depositário. Certifico, ainda, que na mesma oportunidade promovi a 

CITAÇÃO da parte IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES do 

inteiro teor do mandado, deixando consigo uma via do mandado e da 

petição inicial, bem como cientificando-o acerca do prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da execução da liminar, para efetuar o pagamento do débito 

e, que possui o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Após a leitura 

do mandado a parte citada aceitou a cópia que lhe fora oferecida e, em 

seguida, exarou sua ciência no verso. Ato seguinte depositei o referido 

veículo, com o CRLV e CRV, aos cuidados do Depositário ÁTILA NEVES 

SOLAREVISCHY DE MIRANDA, portador do RG nº 5502435 SSP/GO, 

inscrito no CPF sob o nº 702.119.671-73, advertindo-o, acerca dos 

encargos oriundos do depósito. Registro que segue anexo ao mandado o 

Auto de Busca, apreensão e depósito e 19 (dezenove) imagens do 

veículo, as quais também serão anexadas ao sistema PJE, registrando, 

ainda, que as condições do veículo estão descritas no referido Auto. Por 

fim, registro que desde o recebimento do Mandado, ocorrido no dia 

07/08/2018, até a presente data, este Oficial efetuou inúmeras diligências 

na Cidade de Canabrava, e seus arredores, para localizar e apreender o 

referido veículo, diligências estas realizadas nos dias 07, 08, 09, 23 e 

24/08/2018, registrando que teve dias em que me desloquei por mais de 

uma vez e não obtive êxito, conseguindo localizar e apreender somente na 

última data acima citada. Logo, considerando somente uma das diligências 

acima foi paga, este Oficial faz jus ao pagamento das diligências 

complementares, que considerando todo o trajeto, ida e volta, percorrido 

por este servidor durante cada dia de tentativa para cumprimento do 

mandado perfez a distância de mais de 80 Km, e a Portaria n°. 16/2010 

dispõe que os custos destinados ao pagamento da condução do Oficial de 

justiça perfazem R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) por 

quilometro rodado, mais o valor de R$54,30, referente ao Provimento nº 

4/2015-CGJ, o valor da diligência deste Oficial perfaz o montante de R$ 

1.691,50 (um mil, seiscentos e noventa e um reais, e cinquenta centavos), 

que deverá ser pago por meio de guia a ser impressa no site: 

“www.tjmt.jus.br”, campo: Emissão de Guias Online; campo: Diligência; 

campo: Guia de complementação de diligência, devendo ser indicado o 

Oficial subscritor desta certidão, para recebimento dos valores, tudo 

conforme autoriza o Provimento nº 7/2017-CGJ. Registro que o valor acima 

cobrado é referente aos 05 deslocamentos excedentes à Cidade de 

Canabrava do Norte, sendo que tais valores são tabelados e podem ser 

consultados junto à Diretoria do Fórum desta Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT. Com estas considerações, devolvo o mandado. PORTO ALEGRE 

DO NORTE/MT, 27 de agosto de 2018. ROGER DOS SANTOS LOPES 

Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS 

DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: 

(66) 35691216

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67903 Nr: 2339-10.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos no valor, de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) ZONA 02 

CENTRO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 3768-12.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO ANTONIO DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação sobre o laudo medico juntado aos autos no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70473 Nr: 3690-18.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS AZEVEDO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestação sobre o laudo medico juntado nos autos no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51721 Nr: 1462-41.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liomar Severo Caixeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os patronos da parte 

requerida para devolver os autos na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53954 Nr: 3349-60.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Borges dos Santos - 

OAB:17438-B, Lauro Prestes de Oliveira Junior - OAB:4712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Em relação à manifestação da autora quanto à preclusão para ouvir as 

testemunhas apresentadas pelo réu, verifica-se que, em parte, tem razão 

a requerente, porque a decisão abrindo a instrução processual foi 

publicada dia 27 de Setembro de 2017 estabelecendo o prazo de 15 dias 

para especificação de provas. No entanto, a petição, onde o réu 

apresentou as provas pretendidas, foi apresentada em 22 de Janeiro de 

2018. Registro que o protesto genérico na petição inicial e na contestação 

para produção de prova não impede o reconhecimento da preclusão neste 

caso, especialmente, porque o protesto não foi acompanhado do rol de 

testemunha. Ademais a decisão que abre a instrução processual é o 
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parâmetro temporal para delimitar-se a preclusão nessa hipótese. 

Contudo, a autora, na última audiência protestou pelo adiamento da 

solenidade, concordando com a não realização do ato, porque uma das 

suas testemunhas necessitaria ser intimada pessoalmente. Nesse 

contexto, a preclusão pretendida pela requerente, apenas baseada em 

prazo, perdeu o sentido, visto que foi designada nova audiência. Se não 

bastasse isso, o artigo 6º do Código de Processo Civil determina ao juiz 

que zele para que o processo tenha uma decisão de mérito “justa e 

efetiva”; já o artigo 8° do mesmo código despõe que o juiz tem que buscar 

os fins sócias ao processo submetido, querendo dizer com isso que os 

prazos e preclusões que não trazem efetivo prejuízo às partes cedem 

diante do interesse maior que é uma sentença justa processualmente. 

Assim, evidente o interesse no maior número de informações trazidas aos 

autos. Em razão disso, embora acolha a parcialmente a manifestação da 

autora, mantenho o interesse na oitiva das testemunhas do réu para o 

melhor efetividade do processo.Em reação ao protesto relativo à 

testemunha Celso, será decidido em sentença.Abra-se vista dos autos às 

partes para apresentação de alegações finais escritas.Apresentas as 

peças, encaminhem-se os autos ao Ministério Público par 

manifestação.Sendo tudo cumprido, tragam os autos conclusos 

considerando a possibilidade de proferir-se sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 725-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderina Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado em juízo via 

transferência bancária (referência 37).Verifico a presença de poderes 

especiaisoutorgados ao advogado para receber e dar quitação.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67359 Nr: 2158-09.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, 

renunciando expressamente aos valores excedentes a 60 (sessenta) 

salários mínimos.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78514 Nr: 2022-75.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MENDES LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação previdenciária ajuizada por PEDRO MENDES LUCAS, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Em manifestação, o Autor informou que compareceu à perícia médica 

acompanhado de seu advogado, todavia, ali permaneceu por mais de 60 

minutos sem que estivessem presentes peritos ou servidores no local. Isto 

posto, pugnou pela designação de nova perícia médica.

DECIDO.

Não há óbice ao pleito, desta feita, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, consignando que nova perícia será agendada pela Secretaria 

deste Juízo.

Promova a Secretaria deste Juízo o agendamento e os atos próprios para 

ocorrência da perícia.

Porto Alegre do Norte, 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88603 Nr: 8466-27.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GLAYSTON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem AÇÃO PREVIDENCIARIA DE INVALIDEZ COM PEDIDO 

LIMINAR.

 Inconformada, a parte Autora apresentou Recurso de Apelação.

Desta feita, determino que se intime o Requerido para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme 

estabelecido no artigo 1.010, §1º c/c artigo 138 do Código de Processo 

Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo o prazo supra, a Secretaria 

deverá expedir o necessário para remessa dos autos à Superior 

Instância, para análise do recurso.

 Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte-MT, 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90522 Nr: 9571-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação previdenciária ajuizada por GILBERTO SANTOS 

PEREIRA, em face do INSS.

Em manifestação, o autor informou que não compareceu à perícia médica 
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por entender que na data aprazada seria feriado, levando-se em 

consideração a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 

Mundo. Isto posto, pugnou pela designação de nova perícia médica.

DECIDO.

Não há óbice ao pleito, uma vez que nos dias de jogos da Seleção o 

expediente forense fora suspenso. Desta feita, defiro o pedido formulado 

pela parte autora, consignando que nova perícia será agendada pela 

Secretaria.

Determino à Sescretaria que promova os atos necessários para 

agendamento e realização da perícia.

Porto Alegre do Norte, 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78531 Nr: 2026-15.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA GOUVEIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de POLIANA GOUVEIA MACEDO.

Em sede de apelação restou provido o apelo da instituição bancária, 

afastando-se a extinção do processo sem resolução do mérito, anulando 

a sentença proferida por este Juízo.

 Desta feita, fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o BANCO 

BRADESCO se manifeste em prosseguimento, sob o risco de extinção do 

processo.

 Porto Alegre do Norte (MT), 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84024 Nr: 5500-91.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAAC AUGUSTO BRITO DE 

MELO - OAB:13120.B/PB

 Aqui se tem ação de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, 

alimentos, regulamentação de guarda e visitas com pedido de antecipação 

de tutela, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

representando os interesses de Rosa Ferreira Nunes Belmiro, em 

desfavor de Severino Belmiro Alves.

Tem-se como principais pontos controvertidos o pedido de guarda 

unilateral, o direito de visitas nas férias e as despesas extraordinárias.

DECIDO.

Considerando que inexistem preliminares arguidas, determino a intimação 

das partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de prova 

técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Têm as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Após, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58103 Nr: 2201-77.2015.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MANOEL CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Gabriela Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:16693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação monitória.

Devidamente citado, o executado quedou-se inerte, não pagando o débito.

Após, a parte requerente pugnou pela realização de penhora online 

através do Sistema BACENJUD nas contas do executado, bem como 

restrição pelo Sistema RENAJUD e expedição de ofício ao Cartório de 

Imóvel desta Comarca.

É o relatório. Decido.

Com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

penhora, razão pela qual determino que se proceda com uma tentativa de 

penhora on-line no valor de R$242.230,08( duzentos e quarenta e dois mil 

e duzentos e trinta reais e oito centavos) em eventuais contas ou 

aplicações financeiras do executado por meio do Sistema BACENJUD.

Na hipótese de restar frustrada a tentativa supra, defiro a constrição de 

veículos através do Sistema RENAJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá o executado 

ser intimado para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o 

artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

Em tempo, deixo de determinar expedição de ofício ao CRI, eis que o autor 

não especificou qual a cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 725-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderina Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Aqui se tem ação de busca e apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU em face de AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA.

Intimada a restituir o veículo ao requerido a parte Autora colacionou aos 

autos o respectivo comprovante e apresentou os dados bancários para 

expedição de Alvará de Valores para levantamento do depósito efetuado 

pela ré.

 Desta feita, intime-se a Autora para que em 15 (quinze) úteis se manifeste 

sobre o referido levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 5177-23.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA FREITAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON W R SANTOS - 

OAB:OAB/SP226.132, José Martins - OAB:84.314 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tentada a citação da parte requerida e a apreensão do veículo alienado 

ao requerente, restaram as diligências frustradas, consoante certidões 

acostadas aos autos.

Instado a se manifestar, o requerente pugnou pela suspensão do feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, período em que tentará localizar o 
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devedor.

Considerando já ter decorrido o prazo, intime-se a requerente para 

manifestação em 15 (quinze) dias.

Frise-se que eventual inércia ensejará na extinção do feito sem análise do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72190 Nr: 4507-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA, Ailton 

Assunção de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de busca e apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU em face de AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão de 

veículo.

Em prosseguimento, as partes apresentaram acordo, o qual restou 

homologado por sentença. Todavia, informou a Autora que a parte 

requerida descumpriu o trato entabulado, requerendo, pois, a EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Em diligência, O Sr. Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço constante do 

mandado e deixeu de apreender o bem, assim como deixou de citar 

AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA, em virtude de sua mudança de endereço 

para a cidade de Quirinópolis-GO.

Instado a se manifestar, a parte autora se limitou a requer buscas junto 

aos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de buscar o endereço do 

requerido.

 DECIDO.

Indefiro o pedido para que este Juízo efetue buscas para localização do 

endereço atualizado do requerido, eis que, em que pese a parte autora 

tenha aduzido que todos os meios possíveis a fim de encontrar o 

endereço da parte Requerida, não trouxe aos autos qualquer prova de tal 

alegação.

Impende ressaltar que o deferimento de tal medida somente se mostra 

pertinente quando esgotados os demais meios para tentativa de 

localização por parte do requerente, haja vista que não se mostra 

razoável incumbir ao Poder Judiciário um ônus processual que lhe 

compete, levando-se em consideração, sobretudo, o princípio da 

cooperação, o qual outorga uma divisao equânime de tarefas entre os 

sujeitos processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71313 Nr: 4064-34.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Carneiro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 

22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado quedou-se inerte.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância tácita do executado com a planilha acostada ao 

feito, deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 12 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81251 Nr: 3720-19.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anália de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado manifestou sua CONCORDÂNCIA com os 

cálculos apresentados.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 12 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93578 Nr: 11307-92.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE AMERICO MARANHÃO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o 

prazo de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Às providências.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000925-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDE RIBEIRO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000925-86.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: NAIDE RIBEIRO AGUIAR REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 14h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 05 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14936 Nr: 1369-54.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Fernandes da Silva, Silvano Rocha 

de Sousa, Ednilton Fernandes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Soares Rocha - 

OAB:9567/GO

 Atendendo a decisão de fls.171, intimo a defesa dos acusados EDNILTON 

FERNANDES MOREIRA, EURIPEDES FERNANDES DA SILVA e SILVANO 

ROCHA DE SOUSA para regularizar a representação processual, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 1067-83.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Aqui se tem ação penal na qual foi atribuída a EDUARDO FERREIRA DO 

DO NASCIMNTO E MAGNO REIS GOMES a prática do delito previsto no 

artigo 180, caput, "caput", do Código Penal.

O réu EDUARDO ofereceu resposta à acusação (folha 85), ao passo que 

MAGNO permanece não localizado.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária de Eduardo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de abril de 2019, às 14h00, horário de Cuiabá.

Intimem-se para comparecimento à audiência o advogado constituído e o 

Ministério Público.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pela acusação 

para serem ouvidos. Intime-se a vítima para depoimento e as testemunhas 

de acusação (folha 06 verso) e da defesa (folha 86), assim como o réu 

para ser interrogado em Juízo.

DETERMINO ainda o desmembramento do feito para a formação de autos 

próprios em relação a MAGNO REIS GOMES, procedendo o seu 

arquivamento nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41870 Nr: 1199-90.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado agendou o dia 30/11/2018, às 15:00 horas no Hospital Municipal 

de Porto dos Gaúchos para realização da perícia na requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11822 Nr: 767-52.2010.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves, Espólio de Casto Nery Suárez 

Castedo, representado por Patricia Prins Suarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19.755-0/MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Carlos Frederico Linhares Terra - OAB:80.607/RJ, 

Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, Symone Mesquita 

de Oliveira - OAB:121015/RJ, Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Certifico que o advogado Higor da Silva Dantas retirou os autos do 

cartório para carga rápida, contudo, não o devolveu até o encerramento 

do expediente forense, motivo pelo qual o intimo, via DJE, para que 

devolva os autos, imediatamente, sob pena das cominações previstas na 

CNGC e CPC, nos termos do artigo 234 do CPC e 431 do CNGC.

Após, remetam-se os autos conclusos para conhecimento e providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41836 Nr: 1172-10.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Pereira Frank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa do advogado, para 

pagamento da diligência da Oficiala, para Penhora e Avaliação do bem 

movel indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10375 Nr: 551-28.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thealmo Scheffler, José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19.755-0/MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Apolônio Callejas 

- OAB:, Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira - OAB:, Sueli 

Solange Capitula - OAB:

 Certifico que o advogado Higor da Silva Dantas retirou os autos do 

cartório para carga rápida, contudo, não o devolveu até o encerramento 

do expediente forense, motivo pelo qual o intimo, via DJE, para que 

devolva os autos, imediatamente, sob pena das cominações previstas na 

CNGC e CPC, nos termos do artigo 234 do CPC e 431 do CNGC.

Após, remetam-se os autos conclusos para conhecimento e providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 870 Nr: 13-38.1995.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo de Abreu, Maria Aparecida Costa de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mocelin, Walkíria de Lourdes Mocelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Higor da 

Silva Dantas - OAB:19.755-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Alves Damasceno - OAB:3620

 Certifico que o advogado Higor da Silva Dantas retirou os autos do 

cartório para carga rápida, contudo, não o devolveu até o encerramento 

do expediente forense, motivo pelo qual o intimo, via DJE, para que 

devolva os autos, imediatamente, sob pena das cominações previstas na 

CNGC e CPC, nos termos do artigo 234 do CPC e 431 do CNGC.

Após, remetam-se os autos conclusos para conhecimento e providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10467 Nr: 627-52.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Carollo Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Ramos do Nascimento, Edileuza Egis dos 

Anjos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19.755-0/MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 Certifico que o advogado Higor da Silva Dantas retirou os autos do 

cartório para carga rápida, contudo, não o devolveu até o encerramento 

do expediente forense, motivo pelo qual o intimo, via DJE, para que 

devolva os autos, imediatamente, sob pena das cominações previstas na 

CNGC e CPC, nos termos do artigo 234 do CPC e 431 do CNGC.

Após, remetam-se os autos conclusos para conhecimento e providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 82 Nr: 11-29.1999.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Processo nº. 11-29.1999.811.0019 – Código nº. 82

Sentença>Cumprimento de Sentença

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movida por JORGE BALBINO DA 

SILVA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, pelos fatos aduzidos na 

exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que o executado noticiou à fl. 159, o 

pagamento do débito exequendo, acostados à fl. 159-verso dos autos, 

comprovante de pagamento.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da petição e 

comprovante acostados aos autos pelo executado, o exequente pleiteou 

pela liberação dos valores depositados em seu favor, consoante petitório 

de fl. 160.

 Depreende-se da fl. 159-verso, que o montante noticiado pelo executado, 

de fato, se encontra depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante se observa 

do comprovante de pagamento acostados à fl. 159-verso, mister a 

extinção do presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil/2015, aduz que a execução deve ser extinta quando a 

obrigação for satisfeita.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de Cumprimento de Sentença, movida por Jorge Balbino da Silva, em face 

de Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 924, II, e 925 ambos do Código 

de Processo Civil/2015.

Tendo em vista o pedido retro, DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em favor do exequente, assim, 

EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a conta 

indicada nos autos.

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos /MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27274 Nr: 1336-77.2015.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Novo 

Horizonte do Norte MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco Antonio, Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus em Novo Horizonte do Norte MT., Hélio Bezerra, 

Espólio de Sebastião Moreira Neves representado por Nadia Domingos 

Moreira Neves, José Miguel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO da requerente, pessoa da advogada, Drª. Patricia 

Quessada Milan, para cumprir o disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1ºe 

retirar o Edital de Citação do requerido Pedro Francisco Antonio., 

providenciando a sua Publicação, nos termos e na forma da Lei.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37082 Nr: 2127-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Mauri Alberto Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, nos termos do art.388, 

parágrafo único da CNGC/MT, para providenciar o recolhimento das 

custas da Carta Precatória nesta Comarca e Distribuição da mesma no 

Juízo deprecado, as quais se encontram em Cartório aguardando as 

referidas providências ou retirá-la em Cartório, comprovando sua 

distribuição em 30(trinta)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1928 Nr: 455-28.2000.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Busatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magnus Evandro de Matos - 

OAB:57046/PR

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, DETERMINO que INTIME-SE as 

partes para que apresentem novo endereço das testemunhas não 

localizadas ou as derradeiras alegações, eis que resta somente a referida 

pendencia para o devido encerramento da instrução probatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9643 Nr: 803-65.2008.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito de fl. 291, sobretudo porque houve 

concordância do Ministério Público – fl. 293, DEFIRO o pedido de 

concessão de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias para o devido 

adimplemento da sétima parcela referente a transação realizada.

Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Certifico que cadastrei a causídica no apolo, motivo pelo qual a intimo, 

conforme determinação de ref.241.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25222 Nr: 602-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSG, RGdS, ATdP, CLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa para apresentar os 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20691 Nr: 962-66.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Nunes Macedo, Terezinha Carneiro Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Noroeste Matogrossense S.A, 

Luiz Carlos Mendes, Sílvia Mara dos Santos, Pedro Francisco do Carmo, 

Maria Sílvia do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:19.755-0/MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado Higor da Silva Dantas retirou os autos do 

cartório para carga rápida, contudo, não o devolveu até o encerramento 

do expediente forense, motivo pelo qual o intimo, via DJE, para que 

devolva os autos, imediatamente, sob pena das cominações previstas na 

CNGC e CPC, nos termos do artigo 234 do CPC e 431 do CNGC.

Após, remetam-se os autos conclusos para conhecimento e providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 820 Nr: 2-53.1988.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Isnard Alves de Toledo, Derci de Farias 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:4937/RO, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO e 

DERCI DE FARIAS BATISTA, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, o Exequente noticiou ter o Executado efetuado o 

pagamento integral do débito, uma vez que realizaram o devido acordo 

para resolução do conflito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Custas remanescentes pelo executado.

PROCEDAM-SE A BAIXA DE EVENTUAIS PENHORAS REALIZADAS 

NESTES AUTOS.

Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se o Executado 

para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que está 

determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes.

Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010004-95.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE ANTONIO POLITOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ BEDIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BOGONI OAB - PR0033784A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora: (...) "INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito.(...)

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7323 Nr: 71-32.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Martins Garcia, Luziane Rodrigues Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felice Casagrande, Luiz Antonio Ribeiro, 

Espólio de João Pinto Rodrigues Filho, Oliva Scarpetta Zago, Lago do 

Rodeio Agroindustrial S/A, Amâncio Felipe Gonzaga, Eva Campos dos 

Santos Leite, Lucio Pereira Leite, Salete Maria Pelles Ritter, Carlos Gaspar 

Ritter, Marilda Rosely de Oliveira Rodrigues, Alfredo Barbosa Setubal, 

Paulo Alves Barbosa, Espólio de Ladislau Cristino Cortes, Francisca Maria 

Barros Christichini, Entre Rios Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Armando Vicente Novaczyk - OAB:3391-A/MT, Daniela 

Caetano de Brito - OAB:9880, Valdir Lemos de Carvalho - 

OAB:1.190 PR

 Vistos em sentença.

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes 

propostos pela JAIR MARTINS GARCIA e sua esposa LUZIANE 

RODRIGUES GARCIA em face da r. Sentença proferida às fls. 423/435.

Às fls. 439/448 v, aportou-se o presente recurso alegando omissão e 

contradição na r. sentença que julgou improcedente o pedido de 

usucapião, pretendendo a concessão de efeitos infringentes para o fim de 

modifica-la.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo espólio de 

Olívia Scarpetta Zago, manifestando pela improcedência do recurso. (fls. 

458/459).

Relatei o necessário. Decido.

Os pedidos do embargante não merecem acolhimento.

Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, 

uma vez que são tempestivos. (fl. 456).

Antes de analisar os referidos embargos, é mister tecer algumas 

ponderações acerca do instrumento processual denominado “Embargos 

Declaratórios com efeitos Infringentes”.

Sobre o instrumento processual dos embargos de declaração ensina 

Humberto Theodoro Júnior:

“Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil - Volume I. 43ª Ed. Ed. 

Forense: Rio de Janeiro, 2005. pg. 660) (grifei).

Sobre a matéria, ensina Elpídio Donizetti:

“Em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para rever decisão 

anterior; para reexaminar ponto sobre o qual há houve pronunciamento, 

com inversão, por conseqüência, do resultado final do julgamento. 

Todavia, sobretudo na hipótese de suprimento de omissão, pode ocorrer – 

excepcionalmente – de a integração do julgado mudar sua decisão final. É 

o que a doutrina denomina de embargos de declaração com efeitos 

modificativos ou infringentes. (...) ‘a jurisprudência dos tribunais admite os 

embargos declaratórios com objetivo infringente em casos teratológicos, 

como (a) o erro manifesto na contagem de prazo, tendo por conseqüência 

o não conhecimento de um recurso, (b) a não inclusão do nome do 

advogado da parte na publicação da pauta de julgamento, (c) o julgamento 

de um recurso como se outro houvesse sido interposto, (d) os erros 

materiais de toda ordem etc.’ (in: Curso Didático de Direito Processual Civil. 

16.ª Ed. Ed. Atlas. Pg. 765)” (grifei).

 Desta forma, é cristalina a possibilidade de propositura de embargos de 

declaração com efeitos modificativos, apenas quando a sentença for 

teratológica, ou seja, causar prejuízo à parte por questões imotivadas 

geradas através de erro crasso do julgador.

Em verdade, busca o embargante a rediscussão da matéria de fundo da 

decisão, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão favorável 

aos seus interesses, situação essa que não se admite em sede de 

embargos declaratórios, mas de recurso próprio com o escopo em se 

modificar a decisão.

Pois, embargos de declaração, para obterem sucesso, devem se restringir 

às hipóteses previstas no art.1022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali 

enumerados.

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses 

excepcionais terão efeito modificativo (rectius, infringente), vale dizer 

naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da 

contradição apontadas acarretar “a inversão do desfecho consagrado no 

pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, 

Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628).

Assim, o não provimento deste Recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame 

da matéria.

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos 

de Declaração.

Neste sentido, é a jurisprudência, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – JUNTADA DE 

DOCUMENTOS – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -Os 

embargos do devedor em caso de apelação, e desacompanhados dos 

autos principais, devem ser instruídos com a cópia reprográfica de 

documentos essenciais para que se possa verificar a procedência das 

alegações pleiteadas no mencionado recurso no momento de seu 

julgamento pelo Tribunal, de modo que constem no processo elementos 

imprescindíveis que permitam a sua correta análise. -Preclusão da fase 

processual de juntada de documentos. Indevido acostamento de 

documentos em sede de embargos de declaração. Os Embargos de 

Declaração não se prestam a alterar o julgamento de uma lide, não 

devendo rediscutir o seu mérito. Só em casos excepcionais na ocorrência 

de equívoco e não havendo no ordenamento jurídico outro recurso, os 

embargos declaratórios possuem caráter infringente. -Ausência de 

contradição. -Embargos de declaração improvidos .” [g.n].

Por fim, por não observar na sentença proferida às fls. 423/435, qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição a justificar a alteração do julgado, 

tampouco qualquer teratologia que enseje a recepção do efeito infringente 

nos embargos de declaração, torna-se impositiva a rejeição dos embargos 

de fls. 439/448 v.

 DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito rejeito os 

presentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 423/435.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146808 Nr: 3011-76.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abiner José Arruda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:OAB/MT 24164, Willian Alves Leão - OAB:OAB/MT 24067
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 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, para tanto, designo o dia 30 de novembro 

de 2018, às 17:00horas (Horário de Cuiabá/MT), para interrogatório do 

acusado.

 Intimem-se.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o da data designada.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32814 Nr: 1506-94.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Teixeira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Fls. 166/167: Não subsiste o pleito do INSS. Primeiro opõe embargos de 

declaração alegando omissão na r. sentença quanto ao índice de correção 

monetária e juros de mora. Por sua vez, acolhidos os embargos e sanada 

a omissão, vem agora alegar que não houve omissão e que incorreu em 

equívoco ao interpor os embargos de declaração, requerendo a anulação 

da decisão. Ora, tal comportamento caracteriza verdadeiro “venire contra 

factum proprium”, o que é vedado no ordenamento jurídico.

 Vale lembrar que, como consequência da aplicação do princípio da boa-fé 

objetiva, o princípio da proibição de comportamentos contraditórios deve 

nortear e orientar o comportamento das partes não apenas no âmbito das 

relações contratuais, mas, também, nos processos judiciais. Diversos 

dispositivos do Novo Código de Processo Civil, a exemplo dos artigos 5.º e 

276, trazem a ideia de que as partes litigantes não podem adotar 

comportamentos contraditórios ao longo do curso processual e devem 

sempre prezar pela boa-fé, não podendo se beneficiar de sua própria 

torpeza.

 Dito isso, passo as demais deliberações.

 A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

168/171).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132807 Nr: 2400-31.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da mudança de endereço não foi possível realizar a intimação 

pessoal da parte autora para a audiência de instrução e julgamento (fl. 

52). Aberta a oralidade, o causídico declinou o novo endereço da 

requerente (fl. 53).

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018, às 

15:30 hrs (MT).

 Advirto os Advogados das partes para que procedam em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que compareça na data 

designada para a audiência de instrução. Atente-se o Sr. Gestor para o 

novo endereço declinado nos autos à fl. 53.

 Intime-se o INSS da data designada.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 2263-83.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job Diniz Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAIZZA SOUSA 

MATOS SOARES, para devolução dos autos nº 2263-83.2014.811.0017, 

Protocolo 41871, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 1377-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira da Silva, Marcos Paulo Rodrigues 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 INTIMAÇÃO da Defesa para apresentar suas Alegações Finais, no prazo 

de 05 (cinco) dais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134926 Nr: 1427-42.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva Putêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES da Perícia Médica que se realizará 

no dia 13/12/2018, às 15h30min, perante a Sala do CEJUSC, localizada nas 

dependências do Fórum local na Av. Dr. José Fragelli n. 786-Centro, 

acompanhada dos últimos exames médicos realizados, a fim de ser 

submetida a perícia médica com a profissional Dra. Denise Cristina Alves 

Carvalho Coutinho CRM/MT: 7212. Nos termos da decisão abaixo 

transcrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140646 Nr: 2857-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Nunes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre o Laudo Pericial de 

fls. 80-88, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37075 Nr: 987-51.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira de Brito
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre o Laudo Pericial de 

fls. 117-122, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44399 Nr: 1081-28.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graziela Sipredi Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES da Perícia Médica que se realizará 

no dia 13/12/2018, às 14h30min, perante a Sala do CEJUSC, localizada nas 

dependências do Fórum local na Av. Dr. José Fragelli n. 786-Centro, 

acompanhada dos últimos exames médicos realizados, a fim de ser 

submetida a perícia médica com a profissional Dra. Denise Cristina Alves 

Carvalho Coutinho CRM/MT: 7212. Nos termos da decisão abaixo 

transcrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135751 Nr: 2008-57.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almelinda Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, 13h30min (MT) com a Médica Perita DENISE CRISTINA ALVES 

CARVALHO, CRM/MT: 7812, endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136469 Nr: 21-49.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Aleluia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre o Laudo Pericial de 

fls. 93-97, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138607 Nr: 1614-16.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSC, LLPS, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANIO PEREIRA ROCHA, Cpf: 

02225095116, Rg: 1945765-0, Filiação: Luiz Dias Rocha e Maria Pereira, 

data de nascimento: 20/05/1984, brasileiro(a), natural de São Félix do 

Araguaia-MT, convivente, vaqueiro, Telefone (66) 9239 1892. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista manifestação da parte 

autora de fl. 28, defiro o requerimento de citação por edital, cita-se o 

requerido, na forma disciplinada no artigo 256, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se expedindo o necessário...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caymmi Sousa e Silva, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 17 de novembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141075 Nr: 3119-42.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Rodrigues Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I 

e VI do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do Código 

de Processo Civil. Não formado o contraditório, não há razão para 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16250 Nr: 662-52.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Divino Alves Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da Perícia Médica que se realizará no dia 

13/12/2018, 16h40min (MT) com a Médica Perita DENISE CRISTINA ALVES 

CARVALHO, CRM/MT: 7812, endereço: Fórum - sala do CEJUSC - sito na 

Av. Dr. José Fragelli, 786, Bairro: Centro, São Félix do Araguaia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 37385 Nr: 1289-80.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilto Lagares de Faria, Maria Lopes de Faria, 

Abrão Araújo de Amorim, Eder Lopes de Faria, Zulmira Rodrigues da 

Rocha Faria, Fausto Lopes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Ferreira - OAB:24106/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 16:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21096 Nr: 2000-90.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benaia Adorno Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para se 

manisfestar, no prazo de 05 (cinco) dias sobre o Laudo Pericial encartado 

às fls. 107-112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42302 Nr: 2591-13.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes da Silva, Ricardo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para se manifestar sobre a manifestação do Executado de fls. 

182-183, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138977 Nr: 1822-97.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133049 Nr: 151-73.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Wanderley Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 112-116, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34037 Nr: 55-97.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquir Ferreira Nascimento Silva, Joseane 

Robistein Schumaher, Acácio Alves Souza, Elson Leal Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André da Mata - 

OAB:OAB/MT 10.521, Ian Luiz Silva e Silva - OAB:159510/RJ, Larissa 

Alves Canedo - OAB:OAB/MT 22.542, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 9126, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5.391-MT, 

Ulisses Rabaneda - OAB:8948-MT

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a Defesa dos Réus ELSON 

LEAL PEREIRA e JOSEANE ROBISTEIN SCHUMAHER para apresentar às 

Razão dos Recursos interpostos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40270 Nr: 931-81.2014.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23624

 Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de divórcio c/c partilha de bens e guarda dos filhos 

menores.

 O divórcio do casal foi decidido e decretado às fls. 59/60.

 Às fls. 113/117 foi proferida sentença parcial de mérito, concedendo a 

guarda dos filhos à genitora e determinando a expedição de mandado de 

averbação para consolidação do divórcio. Ficando, portanto, pendente de 

deliberação e julgamento apenas a questão relativa à partilha de bens, 

diante da ausência de prova nos autos.

 Com a interposição pelo autor do recurso de apelação em face da r. 

sentença, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Ato contínuo, o requerido protocolou pedido de desistência (fl. 183).

Homologado o pedido de desistência do recurso de apelação (fl. 187), os 

autos retornaram à vara de origem.

 Assim, tendo em vista o trânsito em julgado, conforme certificado à fl. 

189, cumpra-se integralmente as determinações constantes da r. 

sentença, providenciando as expedições necessárias (fls. 113/117).

 Outrossim, o processo deve prosseguir com a necessária instrução e 

julgamento da questão referente à partilha de bens, que não foi apreciada 

na r. sentença parcial de mérito.

 Em vista disso, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos escrituras ou instrumentos contratuais dos imóveis 

noticiados, documentos dos veículos indicados e das dívidas 

eventualmente existentes.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Por fim, volvam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da META 01 do CNJ.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57195 Nr: 1383-08.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ANTÔNIO DIAS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Arantes Ferreira, ELEONOR BASSIT 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Ferreira Neto - 

OAB:8.153, Daniela Paes de Barros - OAB:8635, José Eduardo 

Miranda - OAB:5023, Larah B. Queiroz Oliveira - OAB:8126

 Autos nº. 1383-08.2015.811.0098

Código nº. 57195

Vistos.

Trata-se de embargos de execução, qual restou determinado no acórdão 

de fls. 209-v, a indenização das benfeitorias feitas no bem imóvel.

Considerando que a parte autora/embargada acostou aos autos Laudo 

Técnico acerca das benfeitorias realizadas no bem pela parte requerida, 

bem como comprovante de depósito referente ao valor apurado pelo perito 
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e tendo em vista que o embargante manteve-se inerte, conforme certidão 

retro, Defiro o pleito acostado às fls. 214-252.

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do depósito judicial - 

fls. 252.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 28/2018/DF - DE RETIFICAÇÃO

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE QUERÊNCIA, 

no uso de suas atribuições legais torna pública a presente retificação do 

Edital n.º 26/2018/DF do Processo Seletivo de Psicologia e na área de 

Assistente Social realizado pela Diretoria do Foro de Querência/MT, 

conforme segue:

ONDE SE LÊ:

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PSICOLIGIA

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA ASSISTENTE SOCIAL

LEIA-SE:

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA PSICOLIGIA

CLASIFICAÇÃO DEFINITIVA ASSITENTE SOCIAL

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital do Processo Seletivo de 

Psicologia e na área de Assistente Social.

Querência – MT, 14 de novembro de 2018

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direto e Diretor do Foro

 Presidente da Comissão

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63429 Nr: 4213-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA COMARCA DE QUERÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL Nº. 21/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 

conformidade com o Edital n°. 20/2018/DF e Portaria n. 379/2015/PRES em 

consonância com a Portaria n. 177/2017-PRES, torna publica a relação das 

inscrições deferidas dos candidatos para a área de Psicologia e 

Assistência Social, abaixo relação por ordem alfabética.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS PSICOLOGIA

1. EDNÉIA DE CAMPOS

 2. LUCIANE MALQUE MIRHAN

 3. LARISSA BISPO GARÇA

 4. FABIANA BACA

 5. DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA

 6.

 INSCRIÇÕES DEFERIDAS ASSISTENTE SOCIAL

1. SONIA MARIA MACHADO DE PAULA

 2. JULIABE BONMANN

 3. EDILEUSA SOARES DA SILVA PASSOS

 4. THAIS DA SILVA BRITO

 5. LAYANA CARLA DE OLIVEIRA MATTOS

 6. ISAIAS DA SILVA MIRANDA

 Querência – MT, 5 de 0utubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Presidente da Comissão

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55331 Nr: 609-27.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANAS RODRIGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 19h15 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 527-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face do denunciado Rodrigo 

Lopes de Morais, imputando-lhe a prática de crime descrito no artigo 33, 

“caput”, da Lei 11343/2006.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 do mesmo diploma 

legal, o denunciado foi notificado pessoalmente para apresentar defesa 

prévia por escrito.

Defesa inicial apresentada.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisando a defesa apresenta pelo denunciado, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao acusado Rodrigo Lopes de Morais, como incurso 

na prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11343/2006.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 08 de janeiro de 

2019, às 13h (horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Cite-se o réu, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 1542-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, ESDS, MNDO, GPdS, MPGF, LSS, RFDF, 

MFDS, WVDS, FFJ, CHSS, WCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, Deusiano 

Ferreira dos Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos 

- OAB:19.171/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, MARIZA RIVAROLA ROCHA 

- OAB:5896, Paulo Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O, 

Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20.299/A

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de janeiro de 2019, às 

13h20.

Secretaria: Expeçam-se todos os atos processuais necessários à 

realização da audiência de instrução e julgamento designada.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 1686-71.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

ALESSANDRO CAROLINO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique a tempestividade do recurso interposto à REF. 

139.

Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, inviabilizando a realização da sessão de julgamento 

anteriormente agendada, DESIGNO para o dia 09 de janeiro de 2019, às 

12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a sessão de julgamento 

pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, requisitando-se e 

expedindo-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42267 Nr: 1672-58.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Ciriaco da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS (valor de R$ 51.591,69).

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46648 Nr: 957-79.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MALTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46611 Nr: 949-05.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAIDE FRANCISCA ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 2654-04.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para manifestação acerca de 

eventual concordância com o julgamento antecipado da lide.

 Com a vinda, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 921 de 989



 Cod. Proc.: 55689 Nr: 719-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação de alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com a vinda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31167 Nr: 1208-73.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

Consigno que a parte apelada (INSS) ainda não apresentou contrarrazões 

à apelação. Intime-se.

Entretanto, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a Apelação 

Adesiva interposta, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43048 Nr: 2056-21.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que não há necessidade de realização de audiência de 

instrução no presente feito, intimem-se as partes para apresentação de 

alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela 

parte autora e observando-se a remessa dos autos ao INSS.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12298 Nr: 799-10.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46608 Nr: 948-20.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Bona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30436 Nr: 410-15.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ERTHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a prolação de sentença em novembro de 2017, sem 

interposição de recurso pelas partes, reconheço o trânsito em julgado 

ante a preclusão lógica.

 Ao arquivo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31140 Nr: 1178-38.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18985 Nr: 782-95.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JESUS DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Reconheço o trânsito em julgado da sentença ante a preclusão lógica 

(prolação de sentença em 21.05.2018).

 Arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 30979 Nr: 999-07.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42863 Nr: 1987-86.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COODETEC DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226.421/SP, Renato José Cury - OAB:154.351/SP

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12221 Nr: 740-22.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Modesto de Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decisão de REF. 3 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se, certificando-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48517 Nr: 1771-91.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido da parte autora de REF. 70, uma vez que a própria 

requerente poderá comparecer pessoalmente à agência do INSS e 

requerer a atualização de seus dados cadastrais junto ao CNIS 

(atualização do nome de casada), inexistindo necessidade de expedir 

ofício ao requerido.

 Ante o trânsito em julgado da sentença, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56988 Nr: 1218-10.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47236 Nr: 1234-95.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46650 Nr: 958-64.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO ANJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12468 Nr: 976-71.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para manifestação acerca da 

petição da parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a vinda, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63262 Nr: 4135-02.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noêmia Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32029 Nr: 815-17.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35241 Nr: 223-02.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creusa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias 

(REF. 60).

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36050 Nr: 617-09.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Consigno que a parte apelada (INSS) ainda não apresentou contrarrazões 

à apelação. Intime-se.

Entretanto, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a Apelação 

Adesiva interposta, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17809 Nr: 998-90.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31162 Nr: 1202-66.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SERAFIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1666-51.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ribeiro da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12203 Nr: 727-23.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenor paulo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: cumpra-se na íntegra a decisão proferida em 30.03.2017.

 Com o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41954 Nr: 1533-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO CONRADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36528 Nr: 810-24.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITÂNIA FUCKS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36076 Nr: 628-38.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA VIEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42257 Nr: 1665-66.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yolanda Emmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação em seu efeito devolutivo (mantendo a tutela antecipada 

por seus próprios fundamentos).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60328 Nr: 2805-67.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR CARVALHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36495 Nr: 790-33.2015.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Candido da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, 

Rui César Eid, Leandro Luis Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O, Rafael Robson Andrade do Carmo - 

OAB:23.119, Thais Fernanda Pereira Noleto Leite - OAB:20.890

 Vistos.

Certificar citação da parte ré e confinantes, providenciando-se atos 

pendentes, bem como a existência de apresentação de contestação ou 

manifestação de eventual confinante opondo (eventualmente) resistência 

ao pedido, hipótese em que a própria Secretaria deverá intimar a parte 

autora para manifestação pertinente, no prazo legal, bem como proceder 

ao cadastro de advogados no sistema Apolo.

 Certificar intimação (observando o envio dos autos) da União, Estado e 

Município cuja área pertencer.

Caso não tenha sido oficiado, requisite-se ao Registrador do 1º Ofício da 

Comarca para que preste informações sobre a viabilidade registral do 

imóvel, opondo eventual resistência ao pedido (oficie-se com cópia da 

petição inicial), certificando-se.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Por fim, satisfeitas as pendências, conclusos para sentença ou instrução 

probatória.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 614-20.2016.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BERTO DA SILVA, TEREZA LUIZ DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aquiles Ledur, MARIA TEREZINHA 

LEDUR, Cícera Freitas da Silva, Sônia Moreira da Silva, WILMAR 

FRANCISCO DOS SANTOS, PEDRO TORQUATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS HENRIQUE LEDUR - 

OAB:94219

 Vistos.

Certificar citação da parte ré e confinantes, providenciando-se atos 
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pendentes, bem como a existência de apresentação de contestação ou 

manifestação de eventual confinante opondo (eventualmente) resistência 

ao pedido, hipótese em que a própria Secretaria deverá intimar a parte 

autora para manifestação pertinente, no prazo legal, bem como proceder 

ao cadastro de advogados no sistema Apolo.

 Certificar intimação (observando o envio dos autos) da União, Estado e 

Município cuja área pertencer.

Caso não tenha sido oficiado, requisite-se ao Registrador do 1º Ofício da 

Comarca para que preste informações sobre a viabilidade registral do 

imóvel, opondo eventual resistência ao pedido (oficie-se com cópia da 

petição inicial), certificando-se.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Por fim, satisfeitas as pendências, conclusos para sentença ou instrução 

probatória.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40504 Nr: 680-97.2016.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TORQUATO DA SILVA, Sandra Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aquiles Ledur, MARIA TEREZINHA 

LEDUR, Cícera Freitas da Silva, Sônia Moreira da Silva, WILMAR 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS HENRIQUE LEDUR - 

OAB:94219

 Vistos.

Certificar citação da parte ré e confinantes, providenciando-se atos 

pendentes, bem como a existência de apresentação de contestação ou 

manifestação de eventual confinante opondo (eventualmente) resistência 

ao pedido, hipótese em que a própria Secretaria deverá intimar a parte 

autora para manifestação pertinente, no prazo legal, bem como proceder 

ao cadastro de advogados no sistema Apolo.

 Certificar intimação (observando o envio dos autos) da União, Estado e 

Município cuja área pertencer.

Caso não tenha sido oficiado, requisite-se ao Registrador do 1º Ofício da 

Comarca para que preste informações sobre a viabilidade registral do 

imóvel, opondo eventual resistência ao pedido (oficie-se com cópia da 

petição inicial), certificando-se.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Por fim, satisfeitas as pendências, conclusos para sentença ou instrução 

probatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40806 Nr: 843-77.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Preiss Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos do Provimento 056/2007/Cgj, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado para que se 

manifeste sobre a defesa apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 1115-08.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAISA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Nunes Perdigão Souza Junior, 

GENORVAN TEIXEIRA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, 

MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19081 Nr: 877-28.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31695 Nr: 482-65.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LUIZA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31964 Nr: 749-37.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19036 Nr: 832-24.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 926 de 989



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42407 Nr: 1747-97.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTÔNIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS MAIDANA DE LIMA - 

OAB:18990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Não prospera o novo pedido de tutela de urgência, visto que ausentes 

os requisitos específicos já analisados em REF.5, bem como diante da 

inexistência de alteração fática;

2) A este respeito, anoto que o Advogado da parte ré foi nomeado para 

atuar em seu patrocínio, diante da inexistência de Defensoria Local. 

Assim, a inércia do patrono ocasiona severo prejuízo à parte, podendo até 

mesmo dar ensejo a trânsito em julgado de sentença desfavorável, ao 

arrepio de seu conhecimento.

 Portanto, o prejuízo é patente (ressaltando que o Dativo sequer está 

cadastrado no sistema Apolo para o recebimento de intimações via DJE).

 3) Assim, compreendo a solicitação de urgência ao caso, mas ressalto a 

inércia da própria parte pelo período de 12 (doze) anos, o que afasta 

completamente eventual alegação de inércia do Judiciário e prática de atos 

protelatórios do réu.

 4) Neste viés, entendo que ao réu deverá ser assegurado o direito de 

defesa, devendo o Defensor Dativo ser intimado, pessoalmente, para 

acompanhar o feito, sob pena de revogação de sua nomeação (Fixo o 

prazo de 5 dias).

Diante do exposto, intime-se o Advogado Dativo para se manifestar em 5 

dias, sob pena de revogação de sua nomeação. Neste último caso, acaso 

inerte, revogo sua nomeação e nomeio o Dr. Aleksander Pasoti Fossa – 

OAB/MT – 18.252/A, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

Sem prejuízo, mantenho a decisão de REF. 62, devendo ser intimado 

pessoalmente o réu para que tome conhecimento.

Com a vinda dos memorais, conclusos para sentença (oportunidade em 

que será analisado o pedido de urgência).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18799 Nr: 596-72.2011.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: traslade-se cópia da sentença proferida nos autos 

apensos (Embargos de código 44447) e cumpra-se conforme 

determinação deste Juízo, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 762-75.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12878 Nr: 1402-83.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DIVINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12210 Nr: 726-38.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Candido da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: cumpra-se conforme decisão proferida nos autos apensos 

de código 39940 (Embargos à Execução).

 Traslade-se cópia da referida decisão para estes autos.

 Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15046 Nr: 1015-97.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MATOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48409 Nr: 1728-57.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 
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OAB:8556

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 4086-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

designar a audiência conciliatória para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 

08h45min (MT). Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à 

intimação o teor do despacho inicial caso ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 1293-98.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 1392-92.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Albery Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se conforme já determinado.

 Proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento.

Com o pagamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50803 Nr: 2967-96.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SOUSA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Borgato Máquinas e Implementos 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954, Suélen Rodrigues de Lima - OAB:15.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61245 Nr: 3083-68.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO PRATI, Bruna Rafaela de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Burnier, CLEIDE MARIA SALVI BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

para intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu patrono , para que 

se manifeste acerca da intimação parcial dos executados, trazendo se for 

o caso, novos endereços para o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 4371-51.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 4338-61.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ribeiro dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.
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Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 3069-21.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS OLEGÁRIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora a fim de informar o comparecimento em perícia 

médica designada nestes autos.

 Em caso positivo, oficie-se ao Perito para juntada de laudo pericial no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se a remessa dos autos ao INSS.

 Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 2711-56.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA JARDIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Reconheço o trânsito em julgado da sentença ante a preclusão lógica.

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", arquivem-se estes autos com as 

baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 1570-36.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGUIMAR FAGUNDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13031 Nr: 121-58.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se a intimação da parte autora do teor da 

sentença.

 Em caso positivo, desde já, reconheço o trânsito em julgado ante a 

preclusão lógica.

 Após, arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 4333-39.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

designar a audiência conciliatória para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 

08h30min(MT). Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à 

intimação o teor do despacho inicial caso ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63578 Nr: 4296-12.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANE CARLOS RE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLA DISTRIBUIDORA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

designar a audiência conciliatória para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 

09h00min (MT). Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à 

intimação o teor do despacho inicial caso ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55687 Nr: 718-41.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS para apresentação de alegações finais no prazo de 15 

(quinze) dias, observando-se a remessa dos autos.

 Após, conclusos para prolação de sentença.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51043 Nr: 3075-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora apresente memoriais 

escritos. Com o decurso do prazo, intime-se o INSS.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 2140-85.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar interesse no feito 

e requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção, eis que intimada para impugnar a contestação e especificar as 

provas que pretende produzir, permaneceu inerte.

 Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45785 Nr: 578-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERUZA PINTO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 781-08.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KARNOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33337 Nr: 596-67.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES DA ROCHA ORLANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 289-50.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Anderle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31148 Nr: 1187-97.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJANIRA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30998 Nr: 1020-80.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOR QUINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18694 Nr: 492-80.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA SOARES DOS SANTOS, ANARA JAILLINI 

SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Reconheço o trânsito em julgado ante a preclusão lógica.

 Arquivem-se estes autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14191 Nr: 171-50.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Correia Bulhões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se a intimação da parte autora (REF. 10).

 Em caso positivo, reconheço o trânsito em julgado ante a preclusão 

lógica.

 Ao arquivo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11815 Nr: 374-80.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ziesmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se o cumprimento da decisão proferida em 

01.06.2017.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42006 Nr: 1556-52.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Consigno que a parte apelada já apresentou contrarrazões à apelação.

Entretanto, intime-se o INSS para se manifestar sobre a Apelação Adesiva 

interposta, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

Alvará assinado. Arquivar. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57304 Nr: 1371-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): -UBDGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19638

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 452-40.2007.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baltazar Felizardo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17099 Nr: 285-18.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeus Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para manifestar concordância ou 

não a respeito de eventual julgamento antecipado da lide, o que deverá ser 

feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15353 Nr: 1322-51.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Norberto Hahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15652 Nr: 281-15.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JEOVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decorrido o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

dos autos.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16201 Nr: 816-41.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALBIA REZENDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15396 Nr: 30-94.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANY PIRES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Reconheço o trânsito em julgado da sentença ante a preclusão lógica.

 Arquivem-se estes autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15269 Nr: 1236-80.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA JOSÉ COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 11 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15113 Nr: 1080-92.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 716-57.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 11 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13338 Nr: 469-76.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Lima do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 722-59.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Camilo do Nascimento Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 REF. 27: intime-se a parte autora para manifestação acerca da 

implantação do benefício.

 Após, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Por fim, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15655 Nr: 284-67.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inaura Luiza da Silva Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora a fim de informar o comparecimento em perícia 
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médica designada nestes autos.

 Em caso positivo, oficie-se ao Perito para juntada de laudo pericial no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se a remessa dos autos ao INSS.

 Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13978 Nr: 1116-71.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Dias de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisados os autos, observo assistir razão ao INSS, conforme 

manifestação exarada em 15.06.2018.

 Conheço e entendo a posição jurisprudencial segundo a qual seria devida 

verba honorária na hipótese de ausência de pronto pagamento voluntário 

por parte do INSS, visto que à RPV não se aplica a normativa 

constitucional relacionada à expedição de precatórios (RE 420.816/PR).

Entretanto, compartilho de entendimento jurisprudencial mais recente do E. 

TRF1, segundo o qual, se há necessidade de requisição de pagamento, 

seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição 

de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser 

desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. Assim, deve ser 

AFASTADA A INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA EM EXECUÇÃO DE 

PEQUENO VALOR (expedição de RPV) SEM OPOSIÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR (AG 

0009810-43.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

07/06/2016), visto que melhor se coaduna com o princípio da causalidade.

Desta forma, indefiro o pedido de honorários sucumbenciais do advogado 

da parte autora.

 Intimem-se.

 Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 1173-21.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETIZ FELISBINA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 REF. 10: intime-se a parte autora para manifestação acerca da 

implantação do benefício.

 Após, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Por fim, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36157 Nr: 658-73.2015.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSB, DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - OAB:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção (ausência de 

pressuposto processual).

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15339 Nr: 1309-52.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raimundo Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS-RIBEIRÃO PRETO/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a manifestação da parte autora, cumpra-se a decisão proferida à 

REF. 11.

 Certifique-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15079 Nr: 1046-20.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JANDIRA GEMA MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17770 Nr: 960-78.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurino Conrado Hofmeister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14657 Nr: 623-60.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Cumpra-se conforme decisões proferidas às referências 33 e 39. Findo o 

prazo assinalado pelo Provimento 68/2018 do CNJ e com o levantamento 

dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14788 Nr: 753-50.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicio José Rauber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17539 Nr: 729-51.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Câmara Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 8 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17283 Nr: 471-41.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 8 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12814 Nr: 1313-60.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MAXIMINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16186 Nr: 801-72.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a prolação de sentença à REF. 10 (12.06.2018), certifique-se a 

intimação da parte autora.

 Em caso positivo, desde já, reconheço o trânsito em julgado, ante a 

preclusão lógica.

 Após, arquivem-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16349 Nr: 964-52.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENY ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 8 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16627 Nr: 1241-68.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prospero Pedroso da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 8 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se, tornando-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16754 Nr: 1364-66.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nalvir Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17945 Nr: 1134-87.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivera Elsa Wochner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: cumpra-se conforme determinação de REF. 10.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16340 Nr: 952-38.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12811 Nr: 1310-08.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROBERTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52220 Nr: 3705-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCBAP, PAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBDGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:16585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19638

 Vistos.

Secretaria: Atualizar cadastro de advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13056 Nr: 151-93.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento.

 Cumpra-se e certifique-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 723-39.2013.811.0080

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFC, MRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGC, ACBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 Vistos.

Secretaria: Atualizar cadastro de advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61336 Nr: 3130-42.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERRAZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13709 Nr: 843-92.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua manifestação à REF. 13.Deixo de condenar o impugnado ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente aos autos 

principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, 

impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14091 Nr: 69-28.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves de Lima Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 1338-34.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMPOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 REF. 16: intime-se a parte autora para manifestação acerca da 

implantação do benefício.

 Após, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Por fim, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2610-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LUDES MARTENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para informar a respeito do comparecimento em 

perícia médica agendada nos autos.

 Em caso positivo, oficie-se ao perito para juntada de laudo pericial no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias, observando-se a remessa dos autos ao INSS.

 Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50455 Nr: 2700-27.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AGUIAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A sentença de extinção foi proferida em 26.07.2018 e até o presente 

momento não houve interposição de recurso pelas partes.

 Desta forma, reconheço o trânsito em julgado ante a preclusão lógica.

 Arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53023 Nr: 4151-87.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 
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maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59087 Nr: 2282-55.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizeu Clemente da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59733 Nr: 2527-66.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 2965-92.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha de Jesus Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 3174-61.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12326 Nr: 840-74.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimira Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fls. 236/237: intime-se o INSS, com envio dos autos, para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a vinda, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1137-42.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Maria Polita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:210219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18914 Nr: 711-93.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA COLOSPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para manifestar concordância ou 

não a respeito de eventual julgamento antecipado da lide no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30820 Nr: 834-57.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA MARIA ZANESCO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35038 Nr: 127-84.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITANEA DA SILVA SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43730 Nr: 2416-53.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47986 Nr: 1551-93.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DE FATIMA RODRIGUES PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 938 de 989



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Junte-se o termo de audiência realizada nesta data (14/11/2018) aos 

autos e regularize-se o sistema APOLO, promovendo o impulsionamento 

devido do feito.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 3622-68.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florencio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Reconheço o trânsito em julgado da sentença ante a preclusão lógica.

 Arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54039 Nr: 4926-05.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora apresente memoriais 

escritos. Com o decurso do prazo, intime-se o INSS.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 1138-46.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO EBERHARDT DE ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora apresente memoriais 

escritos. Com o decurso do prazo, intime-se o INSS.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50571 Nr: 2808-56.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Rodrigues Gondim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43718 Nr: 2404-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARNEIRO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42694 Nr: 1880-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA BARROSO, REGINALDO DA 

SILVA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 2712-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA FERNANDES GOMES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 REF. 65: intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Com a vinda, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13399 Nr: 532-04.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Terezinha Reinehr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12245 Nr: 765-35.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria José Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 2623-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Gomes Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59932 Nr: 2624-66.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERCINA NERES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 4322-10.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 2525-96.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASARO FERNANDES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59104 Nr: 2290-32.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.
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Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57275 Nr: 1351-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para informar acerca de seu comparecimento em 

perícia médica.

 Em caso positivo, oficie-se ao perito para juntada de laudo pericial no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação sobre o laudo no 

prazo de 10 (dez) dias, observando-se a remessa dos autos ao INSS.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56664 Nr: 1088-20.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMARA LUSTOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51006 Nr: 3056-22.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARIANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora a fim de informar o comparecimento em perícia 

médica designada nestes autos.

 Em caso positivo, oficie-se ao Perito para juntada de laudo pericial no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se a remessa dos autos ao INSS.

 Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para manutenção do benefício concedido 

liminarmente, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente.

 Por fim, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41993 Nr: 1544-38.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARIMATEIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se a decisão de REF. 58. Oficie-se o perito para juntada de laudo 

pericial no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o laudo, iniciando-se 

pela parte autora e observando-se o envio dos autos ao INSS.

Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17241 Nr: 429-89.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse 

impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se 

inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pela parte autora.

 Conheço e entendo a posição jurisprudencial segundo a qual seria devida 

verba honorária na hipótese de ausência de pronto pagamento voluntário 

por parte do INSS, visto que à RPV não se aplica a normativa 

constitucional relacionada à expedição de precatórios.

Entretanto, filio-me ao recente entendimento jurisprudencial do E.TRF1, 

segundo o qual, se há necessidade de requisição de pagamento, seja 

mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de 

verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser 

desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.

 Assim, deve ser AFASTADA A INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 

EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR (expedição de RPV) SEM OPOSIÇÃO 

DA FAZENDA PÚBLICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR 

(AG 0009810-43.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

07/06/2016).

EXPEÇA-SE RPV.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12614 Nr: 1078-93.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438

 Vistos.

 REF. 11: intime-se a parte autora para informar a respeito da implantação 

do benefício.
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 Após, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Por fim, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57300 Nr: 1369-73.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 2483-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI TERESINHA LOHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a desnecessidade de realização de audiência de 

instrução, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora, 

atentando-se para a remessa dos autos ao INSS.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36490 Nr: 787-78.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSL, ESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdQ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MUNCHEN - OAB:37563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Diante da juntada da carta precatória de oitiva devidamente cumprida, 

DECLARO ENCERRADA a instrução.

Concedo o prazo de 15 dias sucessivos para as partes apresentarem 

memoriais escritos, a começar pela parte autora.

Por fim, conclusos para sentença. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18916 Nr: 713-63.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Vieira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12815 Nr: 1314-45.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alonso João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se e tornem-me os autos conclusos oportunamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52271 Nr: 3734-37.2017.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 33: Defiro os pedidos, em consonância com a decisão de REF 29. 

Providencie a Secretaria o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48856 Nr: 2045-55.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laysa Bitencourt Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50877 Nr: 2995-64.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAR, SRM, GRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Secretaria: Atualizar cadastro de advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54962 Nr: 488-96.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSDS, MFS, MCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FRANCO CARVALHO - 

OAB:140.268/MG, HELIO BICALHO GUIMARÃES - OAB:147.795/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT, FRANCISCO MASSILON BORGES NETO - 

OAB:139.297/MG, MARLENE AMARAL - OAB:140.211/MG

 Vistos.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial detalhado pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo para verificar as reais condições em que reside 

as infantes, bem como para confirmar se a guarda das crianças ainda 

permanece com a ré (houve alteração de guarda no decorrer do feito), no 

prazo imprescindível de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do estudo ou não localização das autoras, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para análise da tutela provisória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 701-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BSDSC, DMSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para WELITON CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional e mais 50% 

das despesas extraordinárias comprovadas (tratamentos médicos, 

odontológicos, farmacológicos e escolares) em benefício de sua prole, 

devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe de 1% ao 

mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada 

vencimento. Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça que neste 

ato defiro. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da 

causalidade.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 422-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LGDL, KGSL, KMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para SEBASTIÃO SANTOS DE 

SOUZA ao pagamento de 50% do salário mínimo nacional e mais 50% das 

despesas extraordinárias comprovadas (tratamentos médicos, 

odontológicos, farmacológicos e escolares) em benefício de sua prole, 

devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe de 1% ao 

mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada 

vencimento. Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça que neste 

ato defiro. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da 

causalidade.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46892 Nr: 1091-09.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPDS, KDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR GILDOMAR 

SILVA DOS SANTOS ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional e 

mais 50% das despesas extraordinárias (tratamentos médicos, 

odontológicos, farmacológicos e escolares) em benefício de sua prole, 

devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe de 1% ao 

mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada 

vencimento. Custas pelo réu. Sem condenação em honorários 

advocatícios em razão da causalidade.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55979 Nr: 818-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 
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Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 815-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PINHEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando a realização de audiência para a data 

agendada, bem como a necessidade de adequação da pauta, tornem os 

autos conclusos oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33875 Nr: 1022-79.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RIBEIRO NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO RIBEIRO NERES, Cpf: 

02755859130, Rg: 1133258, Filiação: Rosangela Ribeiro Neres, data de 

nascimento: 10/02/1991, brasileiro(a), natural de Colmeia-TO, solteiro (a), 

pintor / desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pelo Ministério Público de 

Mato Grosso, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06.

Despacho: Ante o exposto, RECEBO a denúncia de p. 02/03, devendo o 

Acusado ser citado e intimado para a audiência de instrução e julgamento 

que designo para o dia 01/02/2016,às 13:00hs (horário oficial de MT), 

ocasião em que será o Acusado interrogado e ouvidas as testemunhas já 

arroladas pela acusação e defesa, na forma do artigo 57 da Lei nº. 

11.343/06.Intimem-se as testemunhas arroladas, deprecando seus 

depoimentos, se necessário. Intime-se a nobre Defensora 

Pública.Notifique-se o órgão do Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Querência/MT, 02/12/2015. 

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 14 de novembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18923 Nr: 720-55.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sigmar Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, arquivei o físico destes 

autos na caixa de documentos e processos virtuais n. 236.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18174 Nr: 1363-47.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN, Idacir 

Steffens, Sirlei Maria Klein Steffens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Fabrício Kava - OAB:14.468-A, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, arquivei o físico destes 

autos na caixa de documentos e processos virtuais n. 239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42412 Nr: 1749-67.2016.811.0080

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mary Cruz Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES LUIZ MENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Cumprir decisão de REF 51.

 "Com a vinda, intimem-se as partes para apresentar memorais escritos no 

prazo de 15 dias.

 Por fim, conclusos para sentença."

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40595 Nr: 726-86.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPG – DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Francisco Ruivo - 

OAB:203.688/SP

 Vistos.

Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos aclaratórios 

de ambas as partes. Após, conclusos para julgamento dos embargos.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 864-61.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 
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Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SILVEIRA DOS SANTOS, ITELVO 

FRANCISCO DOS SANTOS, EUNICE DA SILVEIRA SANTOS, IVONICE 

MONTANIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para se manifestar sobre a devolução da Carta Precatória de fls. 129/130 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58486 Nr: 2477-43.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MENDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados peo Requerido ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57017 Nr: 1871-15.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, intimando o patrono do Requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a certidão do Oficial de Justiça 

(Ref: 15).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 635-96.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONSECA DE AGUIAR 

- OAB:38674

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para determinar a

intimação do Patrono do Executado para que junte aos autos cópia das 

matrículas

dos imóveis indicados a penhora, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de 04/11/2018, ref. 19 e requerido pela parte

exequente na petição de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58767 Nr: 2598-71.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

EXEQUENTE, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9339 Nr: 1561-97.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETICA & BETICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes da conversão de tipo de 

tramitação do processo, sendo que este passou a tramitar de forma 

eletrônica e as partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, sobre o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum 

documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32166 Nr: 617-80.2013.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRV CEREALISTA LTDA, RAFAEL ANTUNES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA, AUREO 

LUDOVICO DE PAULA, ANGELA CARNEIRO CANEDO DE PAULA, Átomo 

Participações Ltda, Carolina Carneiro Ludovico de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Ferrairo Honório - 

OAB:MS/ 12.950-A, MARCELO CARRIEL HONÓRIO - OAB:115.461 / SP, 

MATHEUS CARRIEL HONORIO - OAB:OAB/MS 13.431, PABLO CORTEZ 

LOI - OAB:11152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 

MESQUITA - OAB:4.012/GO, Jacqueline Cavalcante Marques - 

OAB:MT0011784O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes da conversão de tipo de 

tramitação do processo, sendo que este passou a tramitar de forma 

eletrônica e as partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, sobre o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum 

documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55160 Nr: 1162-77.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Justino da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao representante 

do Ministério Público atuante nesta comarca a se manifestar sobre a 

Constestação juntada em 26/04/2018, Ref:12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9339 Nr: 1561-97.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETICA & BETICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o presente processo físico possui autos virtuais em 

apenso, DETERMINO A SUA DIGITALIZAÇÃO E POSTERIOR INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, cientificando-lhes que o processo em epígrafe passou a 

tramitar pela via digital (eletrônico), nos termos do artigo 223 da CNGC-J.

Sendo assim, as partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais, conforme previsão contida no art. 12, § 

5º, da Lei nº 11.419/2006.

Os autos físicos ficarão à disposição, em Secretaria, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação.

 Decorridos estes, serão remetidos ao arquivo, lançando-se certidão de 

sua digitalização.

Por fim, tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42590 Nr: 1158-11.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o Exequente sobre a petição do 

Executado (Ref: 10).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 295-55.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM - 

OAB:6.576/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MT, JOSÉ AVELINO DE 

NOVAES JÚNIOR - OAB:11.180/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45605 Nr: 359-31.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUEZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o patrono da Embargada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição inicial 

apresentada pelo Embargante João Marquez

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38501 Nr: 1149-83.2015.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADRIANO DO CARMO, VIVIANE RODRIGUES 

DA COSTA CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Yano Sato - 

OAB:390.516, Cleise Clementi - OAB:197042/SP, ELINA ALVES DA 

SILVEIRA TOBIAS - OAB:315866

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007- cgj, 

impulsiono os autos para que sejam intimados os patronos da Parte 

Requerente para que indique os endereços dos confinantes não 

localizados, conforme certidão do oficial de justiça (Ref: 35)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 2109-73.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 2109-73.2014.811.0079, Protocolo 35463, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38256 Nr: 990-43.2015.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Y MARQUES E H M DE OLIVEIRA LTDA – ME, Espólio de 

José Alves do Nascimento, HYSLANDE MARQUES DE OLIVEIRA, VILMA 

ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007 - CJGJ, 

impulsiono os autos para intimar a Embargante para que se manifeste 

sobre a petição apresentada pela Embargada (ref: 24).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31444 Nr: 1579-40.2012.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Espólio de 

Adário Carneiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELIK MARIA AUGUSTA 

PARREIRA FLEMING - OAB:OAB/MT 14.119-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1579-40.2012.811.0079, Protocolo 31444, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30546 Nr: 447-45.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA, WERLEIK AUGUSTO 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELIK MARIA AUGUSTA 

PARREIRA FLEMING - OAB:OAB/MT 14.119-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - 

OAB:23545GO 14291MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 447-45.2012.811.0079, Protocolo 30546, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 946 de 989



prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54224 Nr: 778-17.2018.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ROMANOSKI HAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para intimar o patrono do Requerente para que se manifeste sobre a 

impugnação apresentada pelo Requerido (Ref: 10).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38291 Nr: 1014-71.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR MENDES DE GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o Patrono do Requerido para que se 

manifeste sbore os embargos de declaração apresentados pelo 

Requerente (Ref: 66)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40544 Nr: 344-96.2016.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A, Dhiego Tavares de Souza - OAB:OAB/MT 23625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os Patronos do Requerente para que se 

manifestem sobre a certidão do oficial de justiça (ref: 22 e 23)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55942 Nr: 3498-38.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 3498-38.2018.811.0052 – Código: 55942

Vistos etc.,

Considerando o julgamento do HC nº 1012452-18.2018.8.11.0000, ocorrido 

na data de 13/11/2018 (recebido via malote digital), REVOGO a prisão 

preventiva outrora lançada em desfavor de DANIEL DE ARRUDA, o 

colocando em liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes 

cautelares:

 1. COMPARECIMENTO PERIÓDICO MENSAL em Juízo, pelo prazo de 02 

anos, para informar e justificar suas atividades;

2. PROIBIÇÃO de frequentar bares e boates, bem como não consumir 

bebida alcoólica em locais públicos, pelo período de duração da 

correspondente ação penal;

3. PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial;

4. CUMPRIMENTO das medidas protetivas deferidas em favor de REGINA 

ARES.

EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, colocando o segregado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

TRANSLADE-SE cópia desta decisão, do alvará de soltura e demais 

cópias necessárias aos autos principais de código 56035.

De tudo cumprido, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

ciência e/ou se manifestar quanto ao arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56325 Nr: 3699-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, consoante 

os mandamentos do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 

321, todos do CPP, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado JOSÉ 

LUIZ DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, e por fim, 

ESTABELEÇO como medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do 

CPP), a seguir descritas:a)COMPARECIMENTO mensal em juízo, pelo prazo 

de 02 (dois) anos, para informar e justificar as suas 

atividades;b)PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca, por mais de 07 

(sete) dias consecutivos, durante o trâmite do processo, sem a 

autorização deste juízo e concordância do Ministério Público;c) PROIBIÇÃO 

de acesso ou frequência a bares, casas noturnas, prostíbulos e 

estabelecimentos congêneres;d) COMPARECIMENTO a todos os atos do 

processo;EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura, colocando o 

segregado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 3390-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Processo nº 3390-09.2018.811.0052 – Código 55714. Desta feita, nesse 

momento, a prisão cautelar em pauta mostra-se temerária, tendo em vista 

o novo contexto fático abarcado aos autos, afigurando-se pertinente e 

suficiente a substituição da segregação por medidas cautelares 

alternativas, como providência conciliada entre a persecução penal e o 

direito de liberdade do acusado. Por todo exposto, e por ser suficiente e 

adequada a aplicação de medidas diversas da prisão, DEFIRO o pleito de 

revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, e concedo 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA, 

mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319, do 

Código de Processo Penal: 1.COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para 

informar e justificar suas atividades;2.PROIBIÇÃO de frequentar bares, 

boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;3.PROIBIÇÃO DE 

AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização deste juízo e 

concordância do Ministério Público;4.OBRIGAÇÃO de manter endereços e 

telefones atualizados perante a Secretaria de Vara desta 

Comarca.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 
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CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA, libertando-o, se por outro motivo não 

estiver preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE 

DECRETADA.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.No mais, 

CUMPRA-SE integralmente os termos exarados à ref. 78, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54591 Nr: 2772-64.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54596 Nr: 2776-04.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara T. Vieira Guimarães - 

OAB:396.120/SP, Paulo Roberto Vigna - OAB:OAB/SP 173.477, 

Tamara Henriqueta da Silva - OAB:356.557/SP

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54650 Nr: 2810-76.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:10.663-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 2829-82.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42509 Nr: 157-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilia Rosa Franco, Jonair Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Hélio Castelo Branco Oliveira Junior - 

OAB:13.555, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 157-38.2017.811.0052 – Código: 42509

Vistos etc.,

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pela Defesa (ref. 174), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP), 

uma vez que tempestivo.

Dê-se VISTA ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente 

as devidas razões ao recurso interposto, conforme literalidade do art. 600 

do CPP.

Após, dê-se VISTA ao Ministério Público para que, em igual prazo, ofereça 

contrarrazões.

De tudo cumprido e certificado, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56240 Nr: 3664-70.2018.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO que MARCELO BARROSO VIARO, 

advogado, filiação Ederson Viaro e Sônia Maria Barroso, domiciliado à 

Avenida Boa Vista, Bairro Centro em Lambari D’Oeste/MT, SUBMETA-SE À 

SEGUINTE MEDIDA PROTETIVA: 1) PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA para a 

celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade em comum, inclusive utilização de procuração que confere 

tais poderes, salvo expressa autorização judicial (art. 24, II, da Lei 

11.340/2006). Desta feita, DETERMINO que sejam cumpridas as medidas 

protetivas impostas e, havendo resistência do ofensor/agressor, ou caso 

se torne necessário, requisite o auxílio de força policial, a qualquer 

momento, para garantir efetivo adimplemento da decisão, nos termos do 

artigo 22, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.OFICIE-SE à autoridade policial, 

comunicando-a que foram concedidas as medidas protetivas de urgência 

acima indicadas, devendo garantir proteção da ofendida/vítima, inclusive 

no caso de descumprimento, na forma estabelecida pelo artigo 11 e seus 

incisos da Lei n. 11.340/2006, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO JUDICIAL.NOTIFIQUE A VÍTIMA E O OFENSOR/AUTOR 

DO FATO DA DECISÃO, CONSIGNANDO:a)AO OFENSOR: Que o 

descumprimento das medidas protetivas poderá implicar na DECRETAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA – art. 313, iii, do cpp e art. 20 da lei n. 

11.340/2006. b)À VÍTIMA: Ciência de que registro de ocorrência baseado 

em falsas denúncias trata-se de ABUSO DO DIREITO, bem como é 

tipificado COMO CRIME previsto no art. 339 do Código Penal, com pena que 

pode variar de 2 a 8 anos de reclusão.CIENTIFIQUE-SE também ao 

agressor, que o descumprimento das medidas protetivas deferidas é 

CRIME, nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.Advirto o 

responsável pelo cumprimento que “A ofendida não poderá entregar 

intimação ou notificação ao agressor” - art. 21, par. único, Lei n. 

11.340/2006.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43318 Nr: 497-79.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzirene dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53081 Nr: 1786-13.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 53081 Vistos etc., (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios 

da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência 

vindicada, para determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes 

ao empréstimo contraído (contrato n° 854550761), sob pena de, em caso 

descumprimento, incidir multa diária no montante de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). 8) FIXO TOLERÂNCIA DE 10MIN. de atraso 

para início da audiência de conciliação. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2894-14.2017.811.0052 – Código 47907

Vistos etc.

Dê-se VISTA sucessiva dos autos ao Ministério Público e à defesa, para 

no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, apresentarem o rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documento e 

requerer diligências, conforme literalidade do art. 422 do CPP.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46687 Nr: 2254-11.2017.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Rosa de Sousa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Bela da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se acerca do laudo 

médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50402 Nr: 455-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani Farrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA FERRARI - 

OAB:21828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Por todo exposto, DENEGO SEGURANÇA, revogo a liminar anteriormente 

deferida, e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do 

impetrante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.ISENTO as partes do 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base 

nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.REMETAM cópia da presente 

sentença ao impretrado.CIÊNCIA ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53280 Nr: 1913-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ramos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44545 Nr: 1137-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 
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considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

arbitrados por ato, observando-se o teto máximo e o regime de 

cumprimento constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o 

zelo despendido e a complexidade que a causa requer.

3- Intimem-se a defesa e o MINISTÉRIO PÚBLICO para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pugnarem o que for de direito;

4- Oficie-se à Secretaria de Obras, dando ciência de que o recuperando 

nela cumprirá a pena de prestação de serviços, que deverão 

encaminhá-lo de acordo com as necessidades da coletividade e sua 

aptidão, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, e 

para que faça a fiscalização das horas prestadas e envie, 

preferencialmente todo mês, a folha de presença firmada pelo 

recuperando e o responsável pela fiscalização, bem como comunique 

eventual descumprimento imediatamente.

5- Caso nada seja requerido, intime-se o reeducando para que compareça 

na secretaria da vara para retirar a guia referente à pena de multa, bem 

como para que dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos, 

devendo constar no mandado os dados da conta bancária do Conselho da 

Comunidade. No ato, o reeducando deverá ser informado de que deverá 

apresentar os comprovantes de depósitos na secretaria da vara.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56035 Nr: 3568-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Processo nº 3568-55.2018.811.0052 – Código 56035

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 14) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). RUBENS 

VENTURA, OAB/MT n. 24615/O, para que atue como advogado(a) nesta 

ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48236 Nr: 3049-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo de Oliveira Importações e 

Exportações - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o complemento do 

pagamento da diligência dos Srs. Oficiais de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 2035-61.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 3355-49.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 12:45 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56035 Nr: 3568-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Processo nº 3568-55.2018.811.0052 – Código 56035

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de DANIEL DE ARRUDA, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44545 Nr: 1137-82.2017.811.0052
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Autos: 1137-82.2017.811.0052 – Código: 44545

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que a decisão de ref. 4 não determinou a forma como o 

valor da pena pecuniária será pago ao Conselho Da Comunidade, 

ESTABELEÇO que a quantia, consistente no valor de 02 salários mínimos, 

sendo o salário vigente à época da sentença, será paga em 10 (dez) 

parcelas, consistentes em RS 176,00 (cento e setenta e seis reais) cada.

DETERMINO ainda:

1- Atualize-se a pena de multa;

2- INTIME-SE o reeducando para que informe se possui condições 

financeiras de constituir advogado, devendo o senhor oficial de justiça 

certificar a resposta. Caso não possua meios para a contratação, desde 

já NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

arbitrados por ato, observando-se o teto máximo e o regime de 

cumprimento constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o 

zelo despendido e a complexidade que a causa requer.

3- Intimem-se a defesa e o MINISTÉRIO PÚBLICO para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pugnarem o que for de direito;

4- Oficie-se à Secretaria de Obras, dando ciência de que o recuperando 

nela cumprirá a pena de prestação de serviços, que deverão 

encaminhá-lo de acordo com as necessidades da coletividade e sua 

aptidão, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, e 

para que faça a fiscalização das horas prestadas e envie, 

preferencialmente todo mês, a folha de presença firmada pelo 

recuperando e o responsável pela fiscalização, bem como comunique 

eventual descumprimento imediatamente.

5- Caso nada seja requerido, intime-se o reeducando para que compareça 

na secretaria da vara para retirar a guia referente à pena de multa, bem 

como para que dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos, 

devendo constar no mandado os dados da conta bancária do Conselho da 

Comunidade. No ato, o reeducando deverá ser informado de que deverá 

apresentar os comprovantes de depósitos na secretaria da vara.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000339-70.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, Endereço: casa, 329, 

Fidelândia, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: EDIFÍCIO CENTRAL, SCS QUADRA 1 

BLOCO I LOTE 30, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900 Senhor(a): 

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 09:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSORIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000347-47.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: MARIA OSORIA DOS 

SANTOS SILVA, Endereço: RUA 13 DE DEZEMBRO, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, Endereço: RUA HENRI DUNANT, - DE 819/820 AO 

FIM, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04583-110 Senhor(a): 

MARIA OSORIA DOS SANTOS SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 951 de 989



DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 09:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-07.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000285-07.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 15.047,20 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO, Endereço: casa, 

sem número, Centro, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): CRISTIANE 

LOPES DO NASCIMENTO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 10:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-42.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISE CANDIDA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000315-42.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [TELEFONIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: MARAISE CANDIDA DE 

SOUZA RIBEIRO, Endereço: AV. PEDRO INOCÊNCIO, 242, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A., 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3093, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a): 

MARAISE CANDIDA DE SOUZA RIBEIRO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 10:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 
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ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBINA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000132-71.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA ALBINA DE JESUS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição (id. 14654398) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juíza Togada do 

Juizado Especial de Rio Branco/MT para homologação do presente projeto 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-67.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000184-67.2018.8.11.0052. REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA Aduz a Reclamada 

que, por necessitar de prova pericial a causa não é tida como de menor 

complexidade, o que implicaria na incompetência do Juízo em razão da 

matéria. Todavia, entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legítimo, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Assim, OPINO 

PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares específicas a serem 

enfrentadas. No mérito, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC, razão pela qual o 

próprio juízo, à Mov. 07, ao deferir a antecipação de tutela, já deferiu a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade 

da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

ação na qual a parte Autora alega que, apesar de estar com suas faturas 

de consumo de energia elétrica em dias teve sua luz indevidamente 

cortada. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (Mov. 15435035) Em defesa 

tempestiva (Mov. 14023594), a Ré manifesta-se de maneira genérica, 

afirmando que a suspensão do fornecimento de energia foi devida, aduz a 

ausência de provas quanto à danos morais. Pois bem. O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento na aferição se houve o 

pagamento da fatura, se havia subsídio para o corte de energia 

ocasionado os danos de ordem moral. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos verifico que 

a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

autora teria, efetivamente, qualquer débito consigo que justificasse o corte 

de energia, bem como que justificasse o restabelecimento somente após 3 

(três) dias da data do corte. A Autora, por sua vez, demonstrou o 

parcelamento do débito e pagamento da primeira parcela no dia 

05/004/2018, no valor de R$ 221,64 (duzentos e vinte e um reais e 

sessenta e quatro centavos). Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer 

atitudes transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitima a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com a consumidora, seja por cobrar débitos já quitados, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo, 

seja por negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente 

nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela 

Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse 

sentido, caberia a Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que 

não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa 
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exclusiva da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em 

comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com que se 

revista de verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Isso 

porque, não fosse a cobrança e negativação indevidas, de valor já 

quitado, os danos não teriam se concretizado. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré ao cortar o 

fornecimento de energia do autor, sem, contudo, adotar as cautelas 

devidas. Vê-se que apesar da Ré afirmar que os débitos cobrados seriam 

efetivamente constituídos, não trouxe aos autos qualquer documento que 

assim corroborasse. Ressalta-se que a responsabilidade neste caso é 

objetiva, e independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa 

da Ré, a qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, 

não transferindo-os à consumidora vulnerável. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, e 

causam uma situação vexatória que ultrapassa a esfera do mero 

dissabor, acarretando à Ré a obrigação de indenizar a consumidora pelo 

abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição 

da Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu 

nome exposto à negativação infundada, quando houve o devido 

pagamento, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na 

prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO- PROCEDÊNCIA PARCIAL -DÍVIDA 

COMPROVADAMENTE PAGA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – Adequação do montante pleiteado a titulo de 

danos morais. Recurso improvido. (FARIA, Claudia Maria Carbonari de. 

Recurso inominado n. 1014476-72.2016.8.26.0161. J. em 16 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Fev. 2018.) Ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. 

Improcedência. Negativação por dívida paga. Ilicitude. Débito inexistente. 

Danos morais devidos. Sentença reformada. Recurso inominado provido. 

(CHAMMES, Rodrigo. Recurso inominado n. 1017345-70.2017.8.26.0032. J. 

em 07 Dez. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Fev. 2018. No 

que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, entendo que a conduta de cobrar por valores 

já pagos, e, ainda, negativar, de maneira indevida, o nome da consumidor, 

é especialmente grave, e fere toda a dinâmica do Código de Defesa do 

Consumidor, em especial a segurança. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, opino pela rejeição da 

preliminar arguida e, NO MÉRITO, 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos da Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 2. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los 

no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000111-95.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE VITOR DOS SANTOS 

NETO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Processo nº 1000111-95.2018.811.0052 SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que 

desconhece o referido débito. O reclamado, por seu turno, alega de forma 

genérica que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato 

anteriormente firmado pelo autor com o Banco do Brasil S/A, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados daquele nos cadastros de 

proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida. Analisado o 

processo, verifica-se que, embora o reclamado tenha trazido aos autos 

documentos probatórios da ocorrência da cessão de créditos entre a 

instituição e a referida empresa, não trouxe qualquer documento que 

comprove a existência de contrato entre o reclamante e o banco cedente. 

Assim sendo, não tendo o reclamado se desincumbido do dever de provar 

suas alegações ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância 

com o art. 6º, VIII, CDC, e o art. 373, II, CPC, tenho por verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação 

do serviço por parte do reclamado ao inscrever os dados do reclamante 

em cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado 

a aquele. Ressalto, por último, que embora constem outras inclusões no 

cadastro de proteção ao crédito em nome do autor, conforme se verifica 

no extrato juntado no id. 12400364, estas não ocorreram em data anterior 

à discutida no presente, não incidindo na aplicação da Súmula 385 do STJ, 

sendo certo que no documento apresentado há restrições posteriores a 

ora discutida. Entendo, porém, que embora não incida a aplicação da 

Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do dano moral, as inscrições 

posteriores podem e devem ser consideradas para fins de arbitramento da 

indenização. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN 

RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
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70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos. 2 - CONDENAR o reclamado a 

indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três ml reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no 

prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar 

concordância com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, 

desde já, o competente alvará para levantamento do valor. Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000006-21.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARCELO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz 

de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do 

art. 330, § Único, e, seus incisos do NCPC. Afasto a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia arguida 

pelo Reclamado, tendo em vista que os documentos colacionados ao 

processo são suficientes para o deslinde do feito. Superada as 

preliminares, passo a análise do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que é titular da linha telefônica nº (65)- 99945-1966, afirma que no 

dia 28 de dezembro o telefone parou de funcionar; - afirma que tentou 

resolver administrat ivamente (protocolo 20183991732168 e 

20183991809471), contudo, não foi possível, A Reclamada, por sua vez, 

contestou fatos diversos aos discutidos na petição inicial. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostado, verifica-se que a Reclamada 

não comprovou que a Reclamante estava inadimplente, tampouco 

apresentou justificativa plausível para ter suspenso o serviço de telefonia 

da consumidora. Registra-se que a Reclamante juntou na petição inicial 

protocolos de atendimento, comprovando ter entrado em contato com a 

reclamada para reclamar da má prestação do serviço, os quais sequer 

foram contestados pela empresa, além de ter comprovado o pagamento da 

fatura de dezembro/2017. Sendo assim, conclui-se que a Reclamada não 

disponibilizou o serviço da forma contratada pelo reclamante, sem 

qualquer justificativa, não tendo não se desincumbido o ônus probatório 

que lhe competia (art. 373, II do NCPC). Logo, torna-se evidente o defeito 

na prestação do serviço, uma vez que não comprovou que a Reclamante 

telefone do reclamante estava funcionado, não juntando nem mesmo 

relatório de ligações para comprovar a devida prestação de serviço. 

Destarte, tem-se que a situação vivenciada pela Reclamante decorrente 

do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetida pela 

Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. 

Corroborando: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de 

indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revelar-se irrisória ou exorbitante. 2. No caso, o valor estipulado - R$ 

10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ou excessivo e 

não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, 

decorrentes de falha na prestação do serviço de telefonia (...). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 

2013/0373091-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na ação e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NA MOV. 11494370. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000001-96.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz 

de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do 

art. 330, § Único, e, seus incisos do NCPC. Afasto a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia arguida 
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pelo Reclamado, tendo em vista que os documentos colacionados ao 

processo são suficientes para o deslinde do feito. Superada as 

preliminares, passo a análise do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que é titular da linha telefônica nº (65)- 99945-1966, afirma que no 

dia 28 de dezembro o telefone parou de funcionar; - afirma que tentou 

resolver administrat ivamente (protocolo 20183991732168 e 

20183991809471), contudo, não foi possível, A Reclamada, por sua vez, 

contestou fatos diversos aos discutidos na petição inicial. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostado, verifica-se que a Reclamada 

não comprovou que a Reclamante estava inadimplente, tampouco 

apresentou justificativa plausível para ter suspenso o serviço de telefonia 

da consumidora. Registra-se que a Reclamante juntou na petição inicial 

protocolos de atendimento, comprovando ter entrado em contato com a 

reclamada para reclamar da má prestação do serviço, os quais sequer 

foram contestados pela empresa, além de ter comprovado o pagamento da 

fatura de dezembro/2017. Sendo assim, conclui-se que a Reclamada não 

disponibilizou o serviço da forma contratada pelo reclamante, sem 

qualquer justificativa, não tendo não se desincumbido o ônus probatório 

que lhe competia (art. 373, II do NCPC). Logo, torna-se evidente o defeito 

na prestação do serviço, uma vez que não comprovou que a Reclamante 

telefone do reclamante estava funcionado, não juntando nem mesmo 

relatório de ligações para comprovar a devida prestação de serviço. 

Destarte, tem-se que a situação vivenciada pela Reclamante decorrente 

do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetida pela 

Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. 

Corroborando: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de 

indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revelar-se irrisória ou exorbitante. 2. No caso, o valor estipulado - R$ 

10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ou excessivo e 

não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, 

decorrentes de falha na prestação do serviço de telefonia (...). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 

2013/0373091-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na ação e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NA MOV. 11494370. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-57.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELINA CLARO DE JESUS BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo nº: 

1000120-57.2018.8.11.0052; Reclamante: SIDELINA CLARO DE JESUS 

BENTO Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A Reclamada alega em preliminar necessidade de pericia grafotécnica em 

razão de divergência na assinatura da reclamante na procuração e no 

cédula de identidade. Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a 

perícia grafotécnica é desnecessária no caso em tela, porque se trata de 

excessiva, impertinente e de cunho protelatório. A Reclamada suscitou 

preliminar de inépcia da inicial argumentando que o Reclamante não 

apresentou comprovante de endereço em seu nome, contudo, rejeito a 

mesma, tendo em vista que a empresa tem sede na nesta comarcar. 

Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pela empresa Reclamada, ao 

argumento de que desconhece o débito negativado. A Reclamada, em 

defesa, alega que a cobrança é referente a prestação de serviço de 

telefonia não pagos, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados da mesma nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não 

pagamento da dívida. A Reclamada não trouxe ao autos nenhum 

documento comprobatório da existência de contrato firmado pela 

Reclamante. Assim sendo, não tendo a Reclamada se desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, de provar suas alegações ante a 

hipossuficiência do consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, CDC, e 

art. 373, II, NCPC, tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial. Logo, 

resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada, ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito não comprovado de sua responsabilidade, 

tornando cabível a desconstituição do mesmo. Sendo assim, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito inexistente, devendo reparar os danos a ela causados, pois estes 

sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA 

SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 
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inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000050-40.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO COSTA 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº 

1000050-40.2018.8.11.0052 SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. passo a análise do mérito. A 

Reclamante alega na petição inicial: - que é titular da linha telefônica nº 

(65)- 9.9924-9526, afirma que no dia 29/01/2018, as ligações para o seu 

número estava informando que “estava impossibilitado de receber 

ligações” ; - afirma que tentou resolver administrativamente (protocolo 

20184114619766), quando foi informado que seu número telefônica havia 

sido trocado sem previa comunicação e sem autorização do reclamante. A 

Reclamada, por sua vez, contestou fatos diversos aos discutidos na 

petição inicial, afirmando que não há danos morais de forma genérica. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifica-se que a 

Reclamada não comprovou que a Reclamante estava inadimplente, 

tampouco apresentou justificativa plausível para ter suspenso o serviço 

de telefonia da consumidora, ou para troca do número telefônico. 

Registra-se que a Reclamante juntou na petição inicial protocolos de 

atendimento, comprovando ter entrado em contato com a reclamada para 

reclamar da má prestação do serviço, os quais sequer foram contestados 

pela empresa, além de ter comprovado o pagamento da fatura dos mês de 

janeiro/2018. Sendo assim, conclui-se que a Reclamada não disponibilizou 

o serviço da forma contratada pelo reclamante, sem qualquer justificativa, 

não tendo não se desincumbido o ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II do NCPC). Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do 

serviço, uma vez que não comprovou que a Reclamante telefone do 

reclamante estava funcionado, não juntando nem mesmo relatório de 

ligações para comprovar a devida prestação de serviço. Destarte, tem-se 

que a situação vivenciada pela Reclamante decorrente do descaso, 

desconforto e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, sendo, 

sem sombra de dúvida, passível de indenização. Corroborando: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER 

DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a alteração do 

quantum estabelecido a título de indenização por danos morais somente é 

possível, em sede de especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 

pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante. 2. No caso, o 

valor estipulado - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra 

desproporcional ou excessivo e não destoa dos parâmetros adotados por 

esta Corte em casos análogos, decorrentes de falha na prestação do 

serviço de telefonia (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes 

na ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A 

LIMINAR CONCEDIDA NA MOV. 12747572. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-53.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFANT & DEFANT LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010276-53.2016.8.11.0052. REQUERENTE: DIVINO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: DEFANT & DEFANT LTDA. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Não havendo preliminares 

arguidas, passo ao mérito. - A Reclamante alega comprou um trator 

agrícola, da marca Valtra, BM 125 ic, 4x4, cabinado, ano e modelo 

2015/2015, contudo, lhe ao buscar o trator foi informado que não estava 

disponível, contudo, havia outro trator do mesmo modelo e marca, afirma 

lhe foi entregue trator modelo 2014, oferecido pelo valor de R$ 175,000.00 

(cento e setenta e cinco mil reais); - afirma que necessitou pagar 

diferença no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), para que fosse 

entregue o produto que havia inicialmente solicitado. A Reclamada alega 

em sua defesa que o autor tinha ciência que estava adquirindo um Trator 

agrícola, da marca Valtra, BM125 ic, 4x4, cabinado, Geração II – última 

geração de fabricação do ano de 2014, e que o valor do trator Geração III, 

seria de R$ 195,000.00 (cento e noventa e cinco mil reais). Inicialmente, 

insta ressaltar que são aplicáveis ao caso as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação consumerista no 

contrato de compra e venda realizado pelas partes. Desse modo, é 

possível aplicar, a regra da inversão do ônus da prova, conforme 

estabelecido no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal. Da análise do 

processo e dos documentos a ele acostados resta demonstrado nos id. 

5295035, 5295012, 5295156 e 529574, que o reclamante adquiriu e tinha 

ciência que receberia um trator do ano 2015, modelo 2015. Ainda 

depreende-se dos e-mail tocados pelo preposto da reclamada, que a 

empresa, confessa ter cometido erro na entrega do produto. Feitas essas 

considerações, diante da inversão do ônus da prova, era obrigação da 

empresa ré a comprovação de que o reclamante comprou trator MODELO 

2014, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco reais). 

Entretanto, não apresentou documento em que constasse a ciência do 

autor, pelo contrário, junto a contestação id. 5295334, onde consta a 

compra de trator ano e modelo 2015. Não agindo a empresa ré com o zelo 

que se esperava, ao apresentar e oferecer produto ao reclamante, e 

disponibilizar produto diverso obrigando o autor a pagar diferença. 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 
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PEDIDO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELA CONSUMIDORA. CONEXÃO 

COM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PELO 

FORNECEDOR. Verificada a discrepância entre as características do 

produto adquirido pela consumidora (bege Stellar, fl. 47) e aquele 

efetivamente entregue e instalado em sua residência (fls. 75 e 77), cabível 

a pretensão de substituição das pedras/granitos objetos do negócio 

realizado entre as partes. Coloração amarelada que destoa do tom bege 

inicialmente escolhido pela ora recorrida. Depoimento de profissional 

arquiteta que confirma tal circunstância. Vulnerabilidade técnica da 

consumidora em relação ao produto e suas variáveis. Falha do fornecedor 

que solicitou, via mensagem de texto em aplicativo celular, autorização 

para entrega das pedras em tonalidade diversa, sem informar à 

demandante a possível diferença de tonalidades, especialmente quando 

analisadas a partir de registros fotográficos. Fornecedora que deveria ter 

enviado amostra do produto para aprovação, como recomendado à fl. 79. 

Consequente nulidade da ação de execução, uma vez que os cheques 

dados em pagamento pela ora recorrida carecem, por ora, de exigibilidade. 

SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA 

FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007937097, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

26/09/2018) Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE PEÇAS DE PISO 

PORCELANATO. DIFERENÇA ENTRE O PRODUTO ADQUIRIDO E AQUELE 

ENTREGUE. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação. Sem razão o recorrente em sua inconformidade 

quanto ao valor a ser indenizado. Ao receber as peças de porcelanato da 

empresa demandada novamente em desacordo com o que havia adquirido, 

não deveria o requerente ter procedido à instalação do produto, sobretudo 

quando a ré informara não ter mais em estoque as peças por ele 

desejadas. Diante da incontroversa comunicação de funcionário da 

requerida de que poderia instalar a parte correta dos porcelanatos 

entregues e posterior impossibilidade da empresa de realizar a devida 

substituição das peças inadequadas, cabia ao demandante ter solicitado a 

restituição do valor despendido com os produtos entregues que 

apresentaram especificações diversas da que havia adquirida. E não se 

tem nos autos, inclusive, qualquer notícia de que a ré tenha se recusado a 

efetuar tal restituição. Tal circunstância não impediria que o autor também 

buscasse a condenação da requerida ao pagamento de valor concernente 

às perdas e danos por ele sofridos por conta do atraso que seria 

ocasionado na obra em sua residência. Ao instalar as peças inadequadas, 

todavia, o demandante acabou demonstrando ter se conformado com a 

mercadoria recebida, mesmo que diversa daquela adquirida, até porque, 

dadas as características do produto, inutilizou as referidas peças com tal 

conduta, impossibilitando que fossem devolvidas à ré e novamente 

comercializadas para, em contrapartida, ver restituído o valor nelas 

despendido. Afora isso, por conta da mencionada instalação do 

porcelanato, o demandante, por sua conta em risco, também agravou o 

dano material por ele sofrido, na medida em que, agora, deverá arcar com 

as despesas inerentes à retirada do porcelanato instalado e demais 

reparos a serem feitos. De qualquer sorte, não tendo a parte demandada 

recorrido da sentença, considera-se que a decisão deve ser mantida, sob 

pena de reformatio in pejus resultando desacolhida a pretensão do 

requerente objeto de seu recurso. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007911076, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/09/2018) Assim, diante da falha na prestação do serviço a 

empresa ré deve restituir, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pago 

pelo Autor, de forma simples, posto que o produto foi devidamente 

entregue, não havendo que se falar em restituição em dobro. Desta feita, 

verifico que houve falha na prestação do serviço pela Reclamada na 

medida em que demorou demasiadamente resolver o problema, situação 

esta que demonstra o descaso e desrespeito da Reclamada no 

atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, devendo reparar os danos a ela causados. Corroborando: 

“CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA 

DE TELEVISOR VIA INTERNET. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO 

PRODUTO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. A situação trazida aos autos 

autoriza a indenização por danos morais, notadamente em razão de sua 

função dissuasória, uma vez que a demandada agiu em manifesto 

descaso com o consumidor, atrasando por meses a entrega do produto 

adquirido. Os transtornos vivenciados extrapolam o dissabor inerente às 

relações comerciais e ultrapassam o mero descumprimento contratual, 

inexistindo justificativa para... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003367869 RS, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/07/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/07/2012).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação e o faço para: DECLARAR a inexistência do débito 

referente aos cheques 853151 e 85315, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); Condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais a partir 

desembolso. CONDENAR reclamada a indenizar ao Reclamante pelos 

danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e juros legais a 

partir da citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma vez procedido o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte 

adversa para manifestar concordância com o valor depositado. Havendo 

concordância, expeça-se, desde já, o competente alvará para 

levantamento do valor. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito em substituição legal, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondo Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MATIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DINIZ FRANCHISING ADMINISTRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE DAS MERCES SAPIENZA OAB - SP0360508A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

8010031-42.2016.8.11.0052. REQUERENTE: CREUZA DEFACIO FERREIRA 

REQUERIDO: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME, OTICA MATIZ LTDA - EPP, DINIZ 

FRANCHISING ADMINISTRACAO LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Da 

revelia Declaro à revelia da Reclamada Ótica Dinz (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), uma vez que os mesmos, inobstantemente citada e intimada, 

deixou de comparecer à Sessão de Instrução e Julgamento, id. 5295334. 

Contudo, deixou de aplicar os seus efeitos posto que foi apresentado 

contestação no id. 5291479. Ilegitimidade passiva A reclamada L. K. F Reis 

e Cia LTDA alegou ilegitimidade passiva, na audiência de instrução e 

julgamento a parte reclamante concordou na exclusão da citada requerida. 

Assim, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito em relação a 

reclamada L. K. F Reis e Cia LTDA. A empresa ÓTICA DINZ em 

contestação alegou se ilegítima por se tratar de Franqueadora, contudo 

rejeito a preliminar em razão da reclamada fazer parte da cadeia de 

consumo, nos termos do art. 14 do CDC. Passo a análise do mérito. A 

Reclamante alega comprou um óculos no valor de R$ 2.790,00 (dois mil, 

setecentos e noventa reais), da reclamada e após a compra o produto 

apesentou defeito, ocasião que deixou na loja da reclamada para troca da 

lente, contudo jamais obteve o produto de volta; A Reclamada alega em 

sua defesa, de forma genérica que não tem responsabilidade pela danos 

sofrido pela reclamada. Inicialmente, insta ressaltar que são aplicáveis ao 
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caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

caracterizada a relação consumerista no contrato de compra e venda 

realizado pelas partes. Desse modo, é possível aplicar, a regra da 

inversão do ônus da prova, conforme estabelecido no art. 6º, inciso VIII, 

do referido diploma legal. Da análise do processo e dos documentos a ele 

acostados resta demonstrado que as empresa requeridas ano 

comprovaram a entrega do produto, após a solicitação da troca da lente, 

dentro do prazo de garantia. Feitas essas considerações, diante da 

inversão do ônus da prova, era obrigação da empresa ré a comprovação 

de que o reclamante recebeu o produto devidamente. Não agindo a 

empresa ré com o zelo que se esperava. Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

AJUIZADA PELA CONSUMIDORA. CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PELO FORNECEDOR. Verificada a 

discrepância entre as características do produto adquirido pela 

consumidora (bege Stellar, fl. 47) e aquele efetivamente entregue e 

instalado em sua residência (fls. 75 e 77), cabível a pretensão de 

substituição das pedras/granitos objetos do negócio realizado entre as 

partes. Coloração amarelada que destoa do tom bege inicialmente 

escolhido pela ora recorrida. Depoimento de profissional arquiteta que 

confirma tal circunstância. Vulnerabilidade técnica da consumidora em 

relação ao produto e suas variáveis. Falha do fornecedor que solicitou, via 

mensagem de texto em aplicativo celular, autorização para entrega das 

pedras em tonalidade diversa, sem informar à demandante a possível 

diferença de tonalidades, especialmente quando analisadas a partir de 

registros fotográficos. Fornecedora que deveria ter enviado amostra do 

produto para aprovação, como recomendado à fl. 79. Consequente 

nulidade da ação de execução, uma vez que os cheques dados em 

pagamento pela ora recorrida carecem, por ora, de exigibilidade. 

SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA 

FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007937097, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

26/09/2018) Assim, diante da falha na prestação do serviço as empresas 

ré devem restituir, o valor de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa 

reais), pago pelo Autor, de forma simples, posto que o produto foi 

devidamente entregue, não havendo que se falar em restituição em dobro. 

Desta feita, verifico que houve falha na prestação do serviço pela 

Reclamada na medida em que demorou demasiadamente resolver o 

problema, situação esta que demonstra o descaso e desrespeito da 

Reclamada no atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, devendo reparar os danos a ela causados. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPRA DE TELEVISOR VIA INTERNET. DEMORA EXCESSIVA 

NA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. A situação 

trazida aos autos autoriza a indenização por danos morais, notadamente 

em razão de sua função dissuasória, uma vez que a demandada agiu em 

manifesto descaso com o consumidor, atrasando por meses a entrega do 

produto adquirido. Os transtornos vivenciados extrapolam o dissabor 

inerente às relações comerciais e ultrapassam o mero descumprimento 

contratual, inexistindo justificativa para... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003367869 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 18/07/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/07/2012).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço, de forma solidária, para: 

CONDENAR as reclamadas a restituir o valor de R$ 2.790,00 (dois mil, 

setecentos e noventa reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros legais a partir desembolso. CONDENAR reclamadas as indenizar ao 

Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e juros legais a partir da citação. Julgo extinto sem resolução do 

mérito a ação em relação a reclamada L. K. F Reis e Cia LTDA. Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar concordância 

com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o 

competente alvará para levantamento do valor. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito em 

substituição legal, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondo Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEY PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. De acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Portanto, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da 

ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE Revogo a liminar porventura 

deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao 

arquivo, com baixa. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KLEITON FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000167-31.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ALAN KLEITON FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. É inegável a relação de consumo 

havida entre as partes porquanto a empresa reclamada, no caso, vem 

fornecendo a prestação de um serviço de telefonia móvel defeituoso o 

qual, segundo informações do reclamante, lhe causou danos de ordem 

moral. Em que pese à argumentação do autor, o direito não protege o 
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chamado dano moral hipotético. A rigor, para viabilizar a procedência da 

ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano 

efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, o que 

implica concluir que somente danos diretos e efetivos que encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A deficiência da prestação do serviço que 

não traduz em danos à reclamante, por si só, não configura dano moral e 

material indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados 

direitos da personalidade, bem como por ausência de prejuízo. A rigor, não 

existe responsabilidade civil sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser 

suportado pela autora, seja na esfera moral, como pretende, seja na 

esfera material como também pretende, pois, em nenhum momento, relata 

diminuição no seu patrimônio. Permitir o ressarcimento de dano moral e 

material hipotético, nesta situação, é admitir, por outro lado, o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual não assiste ao autor a 

pretensão de direito material postulada. Nesse rumo segue firma a 

jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 3714920088260562 SP 

0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 09/05/2011. Ementa: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS Não disponibilização de bônus em linha telefônica móvel. Mero 

dissabor e dano hipotético Dano moral não configurado Recurso não 

provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 (Acórdão). Relator(a): Jorge de 

Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível 

Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO 

REQUERIDA NAS RAZÕES DE APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO 

RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 

COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA QUE COMPROVA A 

FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. DANO 

HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como proceder ao dano 

moral hipotético. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53800 Nr: 1891-26.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Romano de Oliveira, Rosina Urbana 

Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:OAB/9708=A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR - OAB:23137/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56254 Nr: 982-47.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vilela de Freitas, José Gilberto Borges 

de Freitas, Agropecuária Santa Lúcia Ltda, Camila Bicudo Vilela de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:MT 

12-406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 54/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente, da decisão 

de fl. 107 nos seguintes termos:.Vistos.Trata-se de petição acostada aos 

autos pela parte exequente em que requer, em síntese, a efetivação da 

indisponibilidade de ativos financeiros das partes executadas, 

eventualmente existentes em instituições financeiras, bem assim veículos 

automotores registrados junto ao Detran. Nos termos do art. 830, do 

Código de Processo Civil, que trata da execução por quantia certa, “se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução”.Conforme doutrina Neves, 

“tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora 

antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar 

perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do 

arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação”.Na 

hipótese dos autos, contudo, não verifico o preenchimento dos 

pressupostos legais para levar a efeito o arresto. Isso porque, como 

pontuado, faz-se necessário que os executados não sejam localizados, o 

que não ocorreu na espécie, já quem, em relação aos executados Marcos 

Vilela de Freitas, José Gilberto Borges de Freitas e Agropecuária Santa 

Lúcia Ltda., não só foram localizados como efetivamente citados, 

conforme faz prova a certidão de fl. 84.Por seu turno, quanto à executada 

Camila Bicudo Vilela de Freitas,, nem sequer há notícias da sua tentativa 

de citação, de modo que não se pode supor que a mesma não foi 

encontrada se nem mesmo foi procurada.Forte em tais razões, INDEFIRO o 

pedido de arresto, devendo a parte Exequente ser intimada para no prazo 

de 15 (quinze) dias promover os atos processuais que lhe aprouverem 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55750 Nr: 640-36.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY ALVES DA SILVA, ROSANGELA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre os 

documentos de fls. 109/110, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54499 Nr: 2534-81.2013.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanessa Conceição de Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor sobre o desarquivamento dos autos, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 719-44.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS NUNES, ESPOLIO ORIVALDO 

NUNES, JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente para manifestar sobre o resultado 

de ref: 54, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 1123-66.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crestiano de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente ara manifestar sobre o resultado de 

ref:39, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58504 Nr: 2229-63.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LOUREIRO, HAYDEE LOUREIRO 

JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre o resultado 

de ref:43, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 1977-94.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Diante da ausência do réu e das testemunhas, a presente audiência resta 

prejudicada, de modo que, redesigno o ato para o dia 30/05/2019, às 

14h30min.

Requisite-se novamente as testemunhas policiais militares.

Decreto a revelia do réu, nos termos do art. 367 do CPP, eis que foi 

intimado a comparecer nessa audiência, porém assim não o fez, sendo 

desnecessária nova intimação do acusado.

Com relação as testemunha faltantes, considerando que foram 

requisitadas de acordo com o documento de fls. 73/74, contudo, não 

justificaram a impossibilidade de comparecimento ate a abertura dos 

trabalhos, aplico-lhe multa de 01 (um) salário mínimo para cada uma das 

testemunha faltosas, multa esta a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, devendo serem intimados para recolhimento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de envio de certidão negativa a PGE.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59408 Nr: 362-98.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco John Regis Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a não 

localização da vítima, no prazo de 10 dias.

Aguarde-se o cumprimento das carta precatórias expedidas. Após 

conclusos para deliberações.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72019 Nr: 833-46.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rositerma dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADES - OAB:6730/O

 Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 11 de junho de 2019, às 15hr30min., devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o ré para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória 

para inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 979-29.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdACN-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

 Trata-se de Ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL intentada 

por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro 

Norte do Mato Grosso-SICRED Centro Norte MT, em desfavor de Zulmira 

Francisca Correa, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebia as (fls. 57/58), entretanto houve composição amigável 

as (fls. 64/66), sendo homologadas as fls. 69.

No decorrer da lide o acordo não fora cumprido pela parte executada (fl. 

74).

Em petitório retro, a parte exequente requereu a extinção do feito, 

informando da quitação do débito pela parte executada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que a finalidade última do pleito é a satisfação do 

crédito existente em favor da parte exequente, eis que não fora adimplida 

voluntariamente pela parte executada.

Advindo aos autos informações fidedignas e ratificadas de que o débito 

fora satisfeito, constato que foram alcançadas as finalidades colimadas e 

preservados os interesses da parte exequente.

Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional fora efetivamente 

entregue, sendo despicienda a prática de outros atos processuais.

Ante o exposto, tendo em vista a comprovação do adimplemento integral 

realizada pelo executado, que sobreveio aos autos, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, com fundamento no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 77349 Nr: 3715-78.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMITA DA SILVA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Benefício de Prestação 

Continuada de Assistência Social ao Idoso e, por consectário, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente em custas e 

honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) 

da pretensão econômica da causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º 

do CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Rosário 

Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 781-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimaraes 

Junior - OAB:15694, Telma Aparecida Garcia Guimarâes - 

OAB:3.402-B

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de ref.228.

Desde já, designo audiência de continuação para o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 14h20min, para oitiva de testemunha.

 Expeça-se carta precatória, desta vez, ao endereço declinado pelo 

Parquet (ref.228), a fim de que a testemunha Edevaldo Francisco Silva, 

seja intimado da audiência agendada.

Caso reste infrutífera sua intimação, certifique o Sr. Gestor nos autos, 

retirando de pauta a audiência agendada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 188-55.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdC, WRCdC(, WRCdC(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da Defensoria Pública, e anexo aos autos neste momento 

o resultado da consulta. Considerando que o endereço obtido é o mesmo 

da requerente descrito na inicial, e estando esgotados os meios para 

obtenção do endereço do requerido, entendo que é possível determinar 

sua citação por edital.

Assim, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias. 

Decorrido o prazo sem comparecimento do requerido, tornem-me os autos 

conclusos para nomeação de curador especial.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59726 Nr: 510-12.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:OAB/MT 6.070

 [...]DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

matéria controvertida cinge-se no binômio necessidade-possiblidade, ou 

seja, à verificação da necessidade econômica da parte requerida em 

receber alimentos prestados pela parte autora. Intimem-se as partes para 

que, no prazo comum de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir em juízo e, caso reputem necessária a oitiva de testemunhas, 

depositem o respectivo rol em juízo no mesmo prazoAs testemunhas 

devem comparecer independentemente de intimação, salvo demonstração 

de necessidade de intimação pelo juízo. As partes que prestarão 

depoimento pessoal devem ser intimadas pessoalmente para comparecer 

ao ato.Em seguida, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução, caso se faça necessário.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 68-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que até o momento nem mesmo houve a citação do 

Executado, notadamente em virtude da inércia da parte Exequente em 

recolher o importe atinente à diligência do senhor Oficial de Justiça, 

providência esta que deve ser adotada no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo.

No que tange ao pleito contido no petitório de ref. 24 e reiterado à ref. 35, 

tenho que merece parcial acolhimento. Isso porque, não se está em 

discussão a validade e eficácia do acordo entabulado entre a parte 

Executada e o Terceiro Interessado, mas sim a possibilidade de terceiro 

adimplir o crédito exequendo.

Neste ponto, convém trazer a lume o disposto no art. 304 do Código Civil, 

que assim vaticina:

“Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, 

usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do 

devedor”.

Com isto, não havendo fundados motivos para recusa do adimplemento 

por terceiro, a sua oposição injustificada revela-se verdadeiro abuso de 

direito, passível de ser sancionado.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DETERMINO a intimação da 

parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

planilha atualizada do débito do executado, já consideradas as parcelas 

depositadas nos autos do Processo n.º 798-28.2013.811.0032.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 05 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85600 Nr: 3735-35.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Albino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 3735-35.2018.811.0032

Código nº 85600

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com 

pedido liminar intentada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de 

VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos.

Nos termos do art. 320, do Código de Processo Civil, “a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

In casu, tratando-se de ação de busca e apreensão com fundamento no 

Decreto-Lei 911/69, indispensável a verificação da constituição em mora 

do devedor.

Posto isto, verifica-se não haver nos autos qualquer documento hábil a 

demonstrar que o devedor tenha sido efetivamente notificado do ato.

Desta feita, intime-se a parte promovente para que no prazo de 15 

(quinze) dias emende a peça inaugural, trazendo à colação de notificação 

do requerido, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 05 de novembro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69164 Nr: 2355-45.2016.811.0032

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CEZAR ANTONIACOMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIWOOD TRANSPORTES LTDA, 

REGINALDO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 14:00 HORAS .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67219 Nr: 1353-40.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiely Correa da Sila , IVdSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Martins Henckel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:18061 - OAB/MT

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.17, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 26 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 16:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 943-45.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelita dos Santos Aguiar Silva e Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., Associação 

de Poupança e Emprestimo - POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 18, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 13:00 HORAS .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56467 Nr: 1102-90.2014.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Broeto da Silva, Poliana Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELLES 

- OAB:6656

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref.97, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de FEVEREIRO de 2019, ÀS 16:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 63643 Nr: 2039-66.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Broeto da Silva, Poliana Borges 

Lara de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente a manifestar sobre os 

documentos de ref:32, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84524 Nr: 3172-41.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:10, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84491 Nr: 3153-35.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 
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prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 3003-54.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:15, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83653 Nr: 2738-52.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:29, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80637 Nr: 865-17.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufrazio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:9 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-80.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-80.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-32.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ILARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTILUX INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000433-15.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

KENIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DJANGO PEREIRA LUZ OAB - GO49321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO DUARTE DOS REIS (REQUERIDO)

ELIZETE DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-05.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ELVIS SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-60.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GONCALVES DAVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-60.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GONCALVES DAVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-60.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GONCALVES DAVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25965 Nr: 921-31.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Canopus, Canopus 

Administradora de Consórcios S.C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Flávia Rosa Nicanor de Souza - OAB:OAB/MT 13.889, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 4.482

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REJEITO a 

impugnação ao cumprimento de sentença, o que faço com arrimo no art. 

475-L, § 2º do CPC/73.CONDENO a parte executada ao pagamento de 

honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação.Intime-se a parte exequente para que traga aos autos o valor 

atualizado do débito.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14436 Nr: 1949-10.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Collado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dilma dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:OAB/MT 8.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rosario Alves da 

Cunha - OAB:12713, Ignácio Arias - OAB:3.016/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de levantamento dos valores penhorados e, por consectário, 

DETERMINO que, após o trânsito em julgado desta decisão seja expedido 

alvará em favor da parte autora.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25560 Nr: 515-10.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elxis José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrotécnica Décio, Décio Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucimeire Marques de Oliveira 

- OAB:6484, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O, 

Robson Santos da Silva - OAB:OAB/MT 14863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

À vista do teor da certidão retro, e em juízo de reconsideração, verifico q 

inviabilidade material de realização da penhora na boca do caixa, de modo 

que DETERMINO à parte autora que requeira o que entender necessário 

para a satisfição integral do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20438 Nr: 1457-47.2007.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentino Frangitti Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Patrocínio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:OAB/MT 6.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JUSTINO 

PATROCINIO PEREIRA, em face da r. sentença prolatada às fls.118/119.

Aduz, em síntese que durante o trâmite processual foi realizada restrição 

de veículo, via RENAJUD, de propriedade da parte Embargante, conforme 

se extrai da fl.97. Contudo, as partes entabularam acordo visando dar 

plena e geral quitação ao débito, onde incluíram no referido acordo o 

veículo, cuja restrição ocorrera, conforme fl.97.

Relata que a sentença de homologação de acordo incorreu em omissão 

em seu dispositivo quanto à exclusão da restrição de veículos via sistema 

RENAJUD.

 Os autos vieram-me conclusos para apreciação.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Inicialmente, entendo que a matéria objeto de controvérsia amolda-se às 

hipóteses legais atinentes ao remédio recursal respectivo, notadamente 

àquele enunciado pelo art. 1.022, I do CPC.

No que concerne ao mérito do presente pedido, entendo que merece 

acolhida, isto porque as partes pactuaram acordo que fora devidamente 

homologado por este Juízo, tendo como um dos objetos o repasse de 

veículo que fora objeto de restrição via sistema RENAJUD, conforme se 

extrai das fls.97 e fls.114/116.

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO para 

determinar a exclusão junto ao sistema RENAJUD, do veículo, objeto de 

constrição (fl.97), para fins de cumprimento do acordo ora entabulado 

pelas partes e homologado por este Juízo (fls.118/119).

 Publique-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88590 Nr: 1882-25.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZA FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de retificação de formal de partilha.

Desnecessário o ajuizamento de tal escopo, à luz do art. 656 do Código de 

Processo Civil.

Basta, por assim dizer, o desarquivamento do feito principal.

Portais razões, EXTINGO, sem resolução de mérito, o presente processo 

sob a égide do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 1963-71.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P P GAZ E AGUA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO a liminar vindicada, pois que não comprovada a mora da parte 

requerida.

Deveras, no AR acostados aos autos não consta a entrega da missiva.

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente a defesa que entender cabível, pena de revelia.

Face ao reduzido número de Servidores e excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 221-89.2010.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BURGOS, VANILZO DA SILVA 

PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

 Sobreveio informação da prisão do requerido, pelo cumprimento do 

mandado de prisão nº 12313.

Contudo, a referida prisão fora revogada, conforme decisão proferida aos 

16.01.2017.

Desta feita, DETERMINO o encaminhamento do alvará de soltura do 

requerido (já expedido nos autos) para que este seja colocado em 

liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Ademais, solicite-se a devolução do referido mandado às autoridades 

competentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67710 Nr: 1462-93.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSDN, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 17 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 17 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000505-36.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 17 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA AUXILIADORA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, apresentar os dados 

bancários e CPF do titular da conta, para a expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011127-31.2012.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DA SILVA BARROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8011127-31.2012.8.11.0053. REQUERENTE: CARMEM DA 

SILVA BARROS COSTA REQUERIDO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER - 

MT CARTORIO 2 OFICIO, AYMORE Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-76.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 21 de novembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-08.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 21 de novembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 21 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78745 Nr: 1645-67.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUS MARTINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para , CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, será devida a correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei 

nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso 

I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da 

sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos. No mais, Defiro o pedido de substituição da testemunha arrolada 

p e l a  a d v o g a d a . À s  p r o v i d ê n c i a s . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Cumpra-se.Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o 

encerramento. Eu, Lucas Fernando de Candio Amaral, digitei, sendo que 

os presentes assinam a ata.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

DireitoJOSÉ JESUS MARTINELI RequerenteROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOSAdvogado Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 3092-56.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária 

deste Juízo proceder com o agendamento da pericia médica. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. Para o 

expert nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90726 Nr: 3017-17.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSS, ASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3017-17.2018.811.0039

CÓDIGO 90726

Vistos em Correição.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §

§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Intime-se pessoalmente o executado para, em 03 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

advertindo-o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

 Caso o executado, no prazo assinalado acima, não efetuar o pagamento, 

não provar que o efetivou ou não apresentar justificativa da 

impossibilidade de fazer, DETERMINO que seja realizado o protesto do 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do 

art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

Se não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com a penhora e 

avaliação de bens, conforme dispõe no art. 829 do NCPC, quanto às 

prestações vencidas anteriores à distribuição e as que vencerem no 

curso do processo executivo.

 Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, 

se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de 

Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o mandado de 

inscrição, ex vi art. 844 do NCPC. Se o devedor, ao nomear os bens à 

penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, nos termos do art. 

871, I, NCPC, não se procederá à avaliação por avaliador.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89725 Nr: 2484-58.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS TELES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA 

SIMÕES - OAB:19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 2484-58.2018.811.0039.

Código nº. 89725.

Vistos.

Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires - COOPERVALE ajuíza Ação 

Monitória em desfavor do Município de São José dos Quatro Marcos - MT, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Junto à inicial vieram os documentos.

É o relatório. Decido.

 Defiro a expedição do mandado de pagamento do valor descrito na inicial, 

acrescidos de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), fazendo constar que, ante a norma do parágrafo 1º do 

artigo 701 do Código de Processo Civil, se tal depósito for feito no prazo 

acima, estará à parte requerida isenta de custas processuais e, em 

consequência, o requerente dará como quitada a obrigação.

No mesmo prazo, querendo, poderá a parte ré, independentemente de 

garantia do Juízo, embargar, nos próprios autos.

Decorrido o prazo de quinze (15) dias, sem apresentação de embargos 

será convertida a presente ação em feito executório constante parágrafo 

2º do artigo 701 do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88796 Nr: 1976-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANES TIMÓTEO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Encerrada a instrução processual e tendo em vista que foi apresentada 

alegações finais orais pelo Ministério Público, concedo vistas dos autos à 

Defesa para a apresentação dos Memoriais finais na forma escrita.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’anna Pinheiro

Promotor de Justiça

Juliano Duarte Prioto
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Advogado

Joanes Timóteo Tavares

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82444 Nr: 3670-53.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADATI PENA PAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876

 Autos nº 3670-53.2017.811.0039

Código nº 82444

Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, a ser 

realizada nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 08 e 09 de 

outubro do corrente ano e, ainda, por consequência a necessidade de 

deslocamento no dia 07 de outubro, redesigno a audiência anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 16 de abril de 2019, às 16h20min.

Intimem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72424 Nr: 2384-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCK, GCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECK-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O

 CÓDIGO Nº. 72424.

Vistos.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, cadastrando os advogados habilitados pelo Banco do Brasil em 

referencia nº 85.

 Após, intimem-se o autor para que se manifeste, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21814 Nr: 2081-07.2009.811.0039

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA., 

LOURIVAL LOPPNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LEONARDO MENDES VILAS BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 PROCESSO Nº 2081-07.2009.811.0039

CÓDIGO 21814

Vistos.

Considerando decisão anterior do Magistrado Dr. Antônio Carlos Pereira 

de Sousa Júnior de realizar agrupamento dos processos de código n° 

21212, 21814, 21176, 21210, 62431, 21313 e 57568 para fins de 

realização de única audiência, DEFIRO o petitório retro, certificando o 

Senhor Gestor para que junte o depoimento da Carta Precatória às fl. 511, 

nestes autos (cód. 21814), para os autos do processo n° 

1406-44.2009.811.0039 – código: 21212, por se tratar de questões 

relacionadas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90809 Nr: 3046-67.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO 

DE AGUIAR - OAB:21.935/0

 Vistos.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

SIDNEY PEREIRA DA SILVA, a qual foi devidamente recebida em ref. 04.O 

réu fora devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP, não alegando qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não 

juntaram documentos novos (ref. 18).Vieram os autos conclusos.É o 

relatório do necessário. Decido.Diante da manifestação da defesa, que 

deixou de arguir qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não 

há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na 

espécie “existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.Desta feita, mantenho a decisão 

que recebeu a peça acusatória e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 08 DE MAIO DE 2019 ÀS 15H30MIN., oportunidade em que serão 

ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e 

interrogado o réu.Intime-se/requisite-se o acusado.Intimem-se a vítima e as 

testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 

para sua devolução. Advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 

07 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84849 Nr: 95-03.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 
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percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83950 Nr: 4429-17.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCIMAR MAZETE JUSTIMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23737 Nr: 1363-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE CARVALHO JÚNIOR, GLÓRIA 

ARANTES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 1363-73.2010.811.0039.

CÓDIGO 23737.

Vistos.

 Trata-se de um acordo extrajudicial realizado pelas partes.

 O executado se comprometeu a pagar a quantia estipulada conforme a 

segunda folha do acordo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos observo que os executados realizaram o presente 

acordo para quitar a dívida ativa com o Banco Hsbc no valor de R$ 

86.451,36 (oitenta seis mil quatrocentos e cinquenta um reais e trinta seis 

centavos), sendo homologado o valor para a quitação no importe de R$ 

2.816,81 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) 

desta forma o processo seja extinto juntamente da dívida.

Acordaram ainda que os executados ficarão livres de qualquer penhora 

e/ou registro de ação efetivado em bens dos executados e bem como 

qualquer bloqueio judicial via sistema Renajud/Bacenjud.

Os executados ainda arcarão com os honorários advocatícios no valor de 

R$ 281,68 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado no acordo pelas 

partes, no valor R$ 2.816,81 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e 

oitenta e um centavos) referentes à dívida.

 Expeça-se ofício, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e 

à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55354 Nr: 454-89.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Autos nº. 454-89.2014.811.0039.

Código nº. 55354.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 1386-48.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JARDEL GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, 

WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MT-3946

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 
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ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88913 Nr: 2033-33.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MIRANDA NUNES, CLAUDINES 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O, ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - 

OAB:25920/O, KÉLCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169/MT

 Sendo assim, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva 

em domiciliar e, por consequência, MANTENHO a decisão de decretação 

da prisão preventiva da acusada CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA 

OLIVEIRA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de 

Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública. No mais, 

certifique-se a Secretaria quanto ao cumprimento da decisão de ref. 98. 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de novembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56255 Nr: 1157-20.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84208 Nr: 4555-67.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58942 Nr: 2350-70.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO REMEDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 1555-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO 

NASCENTE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O

 Autos nº. 1555-64.2014.811.0039.

Código nº. 56801.

Vistos.

Considerando o pleito retro em referencia nº. 97 e a juntada das cartas de 

intimação devolvidas, as quais consta que os requeridos não foram 

devidamente intimados, bem como da proximidade da audiência designada, 

DETERMINO o cancelamento do agendamento da referida solenidade.

Por oportuno, intime-se o autor para que manifeste-se, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91530 Nr: 3373-12.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILENE TEIXEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3373-12.2018.811.0039

CÓDIGO 91530

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55588 Nr: 648-89.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RANGEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 648-89.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 55588.

Vistos.

 Postergo a análise do pleito retro, haja vista que se juntou aos autos a 

informação do falecimento da parte autora (folhas nº 113/115), bem como 

se noticiou a representação ao espólio do ‘de cujus’.

Assim, constato que ao feito não reuniu quaisquer documentos 

comprobatórios do vínculo e representação legal ao espólio do ‘de cujus’, 

ademais, na certidão de óbito em folha nº 115, constam que o falecido não 

deixa esposa, filhos e bens a inventariar.

Desta maneira, intime-se a parte autora na pessoa do seu representante 

legal para manifestar-se requerendo o que entender direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17269 Nr: 490-44.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI GOMES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 490-44.2008.811.0039

CÓDIGO 17269

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GENI GOMES DE 

ARAÚJO em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Manifestação da autora às fls. 186/190.

Ciente a parte requerida sem imposição quanto à expedição de RPV (fl. 

193-v).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo às fls. 

186/190. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 1.744,51 (um mil, setecentos e quarenta e 

quatro reais e, cinquenta um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

2.709,72 (dois mil, setecentos e nove reais e, setenta e dois centavos) 

referentes aos honorários advocatícios e, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

pertinentes à multa diária.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ R$ 

1.744,51 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e, cinquenta um 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 2.709,72 (dois mil, 

setecentos e nove reais e, setenta e dois centavos) referentes aos 

honorários advocatícios e, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pertinentes à 

multa diária.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51004 Nr: 875-50.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINA MONTEIRO DA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 875-50.2012.811.0039.

CÓDIGO 51004.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DIOLINA MONTEIRO 

DA ROCHA PEREIRA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Às folhas 152/154 cálculo realizado pela parte autora.

O requerido embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos 

(folha nº 158).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que foi realizado o calculo pela autora, 

conforme as fls. 152/154, devidamente em cumprimento de sentença, no 

valor de R$ 11.709,02 (onze mil setecentos e nove reais e dois centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 1.153,61 (mil e cento e cinquenta e 

três reais e sessenta e um centavos) referente aos honorários 

advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, conforme as fls. 

152/154, no valor de R$ 11.709,02 (onze mil setecentos e nove reais e 

dois centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.153,61 (mil e cento e 

cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25815 Nr: 1433-56.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO MARCHIORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 1433-56.2011.811.0039

CÓDIGO 25815

Vistos.

 Considerando o teor do requerimento retro, determino a suspensão do 

presente feito até 27/12/2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte requerente a dar prosseguimento 

ao feito.

Intime-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4638 Nr: 305-50.2001.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO, CÉLIA 

BERENICE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, RAFAELLA 

PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 AUTOS Nº 305-50.2001.811.0039

CÓDIGO 4638

Vistos.

Considerando que fora juntada planilha de cálculo atualizado pela parte 

autora, intimem-se as partes para manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51593 Nr: 1489-55.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & PIRELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB 

PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº 1489-55.2012.811.0039

CÓDIGO 51593

Vistos.

 DEFIRO o pleito retro fl. 113, e DETERMINO a suspensão do processo no 

prazo de 90 (noventa) dias.

Após o transcurso do prazo de suspensão intime-se a parte exequente 

para o devido prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 1330-78.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROOESTE DE 

MATO GROSSO - COOPNOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - 

OAB:226544/SP

 AUTOS Nº 1330-78.2013.811.0039

CÓDIGO 53539

Vistos.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial referendado entre as 

partes SICREDI NOROESTE MT E ACRE e OSVAIR DONIZETE 

RONCOLETTA, ambos devidamente qualificados.

Entrementes, colacionaram aos autos o acordo entabulado entre as 

partes, requerendo, por fim, sua homologação e suspensão do feito até 

seu integral cumprimento.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro SUSPENSO o 

presente feito até seu integral cumprimento, com fulcro no artigo 922 do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25480 Nr: 1099-22.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIAS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1099-22.2011.811.0039.

CÓDIGO 25480.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ONEIAS FERNANDES 

DE SOUZA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Às folhas 188/198 cálculo realizado pela parte autora.

O requerido embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos 

(folha nº 203).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que foi realizado o calculo pela autora, 

conforme as fls. 188/198, devidamente em cumprimento de sentença, no 

valor de R$ 26.186,87 (vinte e seis mil cento e oitenta e seis reais e oitenta 

e sete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.425,39 (mil e 

quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, conforme as fls. 

188/198, no valor de R$ 26.186,87 (vinte e seis mil cento e oitenta e seis 

reais e oitenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.425,39 (mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 782-87.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VINÍCIUS COLARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 782-87.2012.811.0039.

Código nº: 50916.

Vistos.

Trata-se de ação monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 45.508,53 (quarenta e 

cinco mil e quinhentos e oito reais e cinquenta e três centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CPF 023.746.791-79) no valor R$ 45.508,53 (quarenta e cinco mil e 

quinhentos e oito reais e cinquenta e três centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 30/10/2018 e, em resposta obtida em 07/11/2018 

(conforme documento em anexo) ordem infrutífera, réu sem saldo positivo.

 Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 178-29.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEORALÍCIO ARVELINO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT 14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 Autos nº: 178-29.2012.811.0039.

Código nº: 50354.

Vistos.

Trata-se de ação execução de título executivo extrajudicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 80.330,61 (oitenta mil e 

trezentos e trinta reais e sessenta e um centavos), título que executa no 

presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CPF 018.534.518-27) no valor R$ 80.330,61 (oitenta mil e trezentos e 

trinta reais e sessenta e um centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 30/10/2018 e, em resposta obtida em 07/11/2018 

(conforme documento em anexo) ordem cumprida parcialmente, por 

insuficiência de saldo.

 Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19716 Nr: 2924-06.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIN DOMINGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2924-06.2008.811.0039.

Código nº. 19716.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90363 Nr: 2852-67.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENICE PEREIRA LIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:155.574, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 2570-97.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA APARECIDA ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62077 Nr: 922-19.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU LOURIMIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21313 Nr: 1517-28.2009.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT ANTHONY NEDERLOF, LOURIVAL 

LOPPNOW, NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DE HOLANDA 

- OAB:5794/PI, MARCELO VICTOR LEAL BARBOSA - OAB:PI 6.950, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ALMEIDA 

BARBALHO - OAB:12706/CE, IVO LUNGUINHO BARBOSA - 

OAB:20348/CE, JOSÉ MAHMOUD AYOUB BARROS LUBBAD - 

OAB:13885/CE, JULIO CARLOS SAMPAIO NETO - OAB:CE 12.706, 

LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10121 OAB/MT, MARIANA 

BIZERRIL NOGUEIRA - OAB:CE 18.624, PATRICIA BEZERRA CAMPOS - 

OAB:CE 11.150, PAULO FERNANDES VIANA DE ARAÚJO - OAB:CE 

21.007, RODRIGO FERREIRA GOMES - OAB:CE 19.555, VALDEMAR 

JOSÉ KOPROVSKI - OAB:PI 3.725-A, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:MT 10.044

 AUTOS/CÓDIGO 21313

Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87412 Nr: 1329-20.2018.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSS, NDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na exordial, deferindo a 

guarda do menor enfocado a autora Jeovana de Souza Santos na forma 

postulada na inicial e mediante termo próprio, CONDENANDO o requerido 

Wirismark Para Lermino ao pagamento da pensão alimentícia mensal no 

patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo que atualmente perfaz 

a quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias a 

serem pagos até todo dia 10 (dez) de cada mês.Sem condenação em 

custas e despesas processuais em face da Gratuidade da Justiça.Sem 

condenação em custas e honorários de sucumbência.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 25 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90205 Nr: 2764-29.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDSM, KDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 90205.

Vistos.

Considerando que não foi houve tempo hábil para intimação do requerido, 

redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 8 de janeiro de 2019, à 

13h30min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 164-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEL INDRUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPEC LTDA ME, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos.

Defiro o petitório de referência nº. 70, e, DETERMINO que seja procedida 

citação do requerido por correio, consoante dispõe o art. 246, inciso I e 

observados os requisitos do artigo 248 ambos do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2230-22.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO, JDF, WJMGR, AMGDO, CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA 

COLARINO - OAB:22608/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 DISPOSITIVO.

Em face do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia, a fim de CONDENAR os acusados ROMÁRIO 

PEREIRA DA SILVA, JEOVANI DIAS FERREIRA, WAGNERSON JOSÉ 

MACHADO GONÇALVES RUMIM, CASSIA BISPO SANTANA e ANA 

MARAÍSA GARCEZ DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como 

incursos nas penas do art. 157, § 2º, inciso I (emprego de arma), II 

(concurso de pessoas), IV (subtração de veículo automotor, transportado 

para o exterior) e V (restrição da liberdade da vítima), do Código Penal, c/c 

art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, nos 

termos do art. 70, do Código Penal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84361 Nr: 4594-64.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86049 Nr: 628-59.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILANDES CORREA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59066 Nr: 7-67.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO, CLÉIA DIAS 

VIEIRA, ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO, LEILA SIMONE BUSSOLA, 

CARLOS ALBERTO CAUZO, SANDRA DALOSTO DOS ANJOS SOARES, 

MARCIA APARECIDA TEODORO DE ALMEIDA BRAMBILLA, JOSÉ 

CHARUPA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEI LONGUI - OAB:14082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87017 Nr: 1146-49.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 
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juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 2653-16.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Vistos.

Considerando o pleito em referencia nº 86, expeça-se alvará na forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada.

Assim, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via 

DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida constante aos autos.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85349 Nr: 312-46.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

processual para que se manifeste quanto a certidão em referencia n° 17, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 2971-28.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2971-28.2018.811.0039.

Código nº. 90621.

Vistos.

Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, em desfavor de ADALTO RODRIGUES 

DE LIMA, constata-se que no período de conciliação tributária da prefeitura 

municipal por meio do Decreto nº 81 de 20 de agosto de 2018, realizada 

ente os dias 01 de setembro a 31 de setembro de 2018, no dia 26 de 

setembro de 2018, efetuou o pagamento integral da dívida aqui executada, 

conforme comprovante de pagamento anexo, à medida que se impõe é a 

extinção do presente feito (referencia nº. 09).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em referencia nº. 09, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79567 Nr: 2090-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, para o fim de REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a 

requerente, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação do benefício 

administrativo, ou seja, 21/01/2016, e, após o período de 02 (dois) anos 

seja realizada nova avaliação pericial.Acaso não implantado ou cessado o 

benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando 

os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 56971 Nr: 1627-51.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DO REQUERIDO INSS JUNTADO 

DE FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 1661-60.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARQUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 179/182, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87046 Nr: 1153-41.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR FRANCISCO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72726 Nr: 2544-02.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18056 Nr: 1235-24.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDDS, ADDS, ADDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, 

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, EVERTON LEANDRO DA COSTA - 

OAB:86161/MG, FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO - 

OAB:MT-3.642-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - 

OAB:, TAYSE FERNANDA BOTELHO BARROS - OAB:19206

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54083 Nr: 1854-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16229 Nr: 1917-13.2007.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZIEL ALVES FLORÊNCIO, FABIANA ELIZA DOS 

SANTOS FLORÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DE LIMA & CIA. LTDA, ADALTO 

RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21014 Nr: 1191-68.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RIGONI CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLEN CÂNDIDO LOPES - 

OAB:MT 11.608-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos. Tendo em vista que a advogada constituída pela requerente 

manifesta não ter interesse em continuar como procuradora da autora 

defiro conforme requerido, assim sendo, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para constituir novo patrono, após, proceda-se a secretaria as 

anotações necessárias para que seja retificada a capa dos autos, bem 

como que se proceda a atualização do sistema Apolo no que concerne o 

nome da advogada Wellen Candido Lopes para que não receba as 

intimações referentes ao presente feito. No mais, DEFIRO o pedido no que 

diz respeito ao desentranhamento dos documentos que serviram como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 978 de 989



prova para a formalização da ação, tendo em vista que a ação foi 

sentenciada sem julgamento do mérito.“Nada impede que o autor obtenha 

documentos que lhe pertencem, que já estavam na sua posse antes do 

ingresso da ação julgada extinta sem resolução do mérito -, a menos que 

tenham sido considerados produto de ilícito.AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO(Agravo de Instrumento Nº 70020992053, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 16/08/2007). Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

09 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 50/2018-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de NOVEMBRO/2018 como abaixo relacionado

* A Portaria nº 50/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 302-26.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ANTONIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos da segunda instância, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providencias.

Sapezal/MT,14 de novembro.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30703 Nr: 1776-08.2006.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDINEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. LIMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PARTES LIMA - 

OAB:45947, LEILAINE PEREIRA MORAES - OAB:22750/O

 Vistos.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias diante da decisão de fls. 555/569.

Certificado o decurso de prazo e nada sendo requerido, remeta-se ao 

arquivo independente de nova petição. Por outro lado, caso as partes se 

manifestem, remetam-se os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

Sapezal/MT, 13 de novembro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 5117-22.2018.811.0078

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI - OAB:10888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao Ministério Público para emissão de parecer eis que presente o 

interesse de menor.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114294 Nr: 4628-82.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada, dentro do prazo legal para de 

manifestar acerca do despacho constante na ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110832 Nr: 2541-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB, JEB, FB, SKB, LB, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARKUS 

SILVA - OAB:16435, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845/MT, 

RODRIGO ALVES ANAYA - OAB:208.022SP, THAIANE BLANCH 

BENITES - OAB:23.580-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido em que o inventariante requer a autorização judicial 

para venda das 675 cabeças de gado, eis que supostamente estão 

morrendo de fome em virtude do pouco pasto que resta.

O Ministério Público foi favorável ao pedido.

Com efeito, em virtude de se tratar de inventário um pouco mais complexo, 

em que os herdeiros residem na Suíça, necessária uma maior cautela por 

parte deste magistrado para resguardar o melhor interesse de todos os 

herdeiros com a maior equidade possível.

Ressalto, que a venda dos animais deve ser pautada por um valor justo, 

eis que a autorização de venda sem adoção de maiores cautelas pode 

prejudicar os herdeiros, como por exemplo a venda por valor muito inferior 

ao valor de mercado.

Ademais, em visita à este gabinete o Advogado Dr. Carlos Alberto Markus 

Silva , informou à Assessoria deste magistrado que já possui comprador 

para a totalidade dos bovinos, eis que a manutenção se tornou inviável.

Desta forma, INTIME-SE o inventariante para que no prazo de 05(cinco) 

dias, ante a urgência do pleiteado, para que apresente nos autos a 

proposta de valores efetuada pelo suposto comprador para as cabeças 

de gado, para conferência dos valores que se pretende pagar pelos 

animais bem como apreciação do pedido de autorização de venda.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 4093-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA SALCEDO DE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA PAZ DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.O novo 

CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, 

deve-se facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da análise dos 

autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não restou 

comprovada.Com efeito, o autor não trouxe aos autos documentação 

suficiente para que este Juízo verificasse sua hipossuficiência. Nesse 

sentido entende a jurisprudência dominante, vejamos:“PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS 

CUSTAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso presente, o 

recorrente não produziu qualquer prova de sua situação econômica, 

capaz de autorizar a concessão do benefício pleiteado, não sendo 

suficiente a simples declaração de pobreza. 2. Deve-se ainda levar em 

consideração a natureza da lide, a qual, no contexto em análise, não 

revela hipossuficiência financeira do agravante, porquanto o objeto é de 

valor incompatível com a presunção de pobreza, tratando-se de veículo 

com elevado valor de financiamento. 3. No presente caso, tendo em vista 

que o agravante possui lastro para obter financiamento em elevado 

montante, é de se presumir que possua condições de arcar com os ônus 

do processo. 4. Agravo conhecido e improvido, com a manutenção in 

totum da decisão recorrida”.Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.INTIME-SE o Requerente para recolher as custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 102, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. ÀS providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72732 Nr: 313-84.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IOM DUTRA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Vistos etc.

INTIME-SE o requerido por meio de REMESSA dos autos, para que se 

manifeste acerca do laudo pericial juntado as fls. 100/107.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 14 de novembro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 4093-56.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA SALCEDO DE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA PAZ DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada para recolher, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, as custas processuais, sob pena extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74281 Nr: 1786-08.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos.

Tendo em vista o cumprimento das determinações contidas na sentença 

proferida de fls. 97/99, bem como a certidão de trânsito em julgado de fl. 

102, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações legais.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86046 Nr: 2523-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANI APARECIDA FERREIRA 

DE SOUSA - OAB:39.038, JOANI APARECIDA FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:39038

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que foi determinada a 

prisão do devedor.

O mandado de prisão foi cumprido em 16/10/2018 na Comarca de 

ARARIPINA-PE, estando custodiado recolhido na Cadeia Pública 

supracitada.

Compulsando atentamente os autos verifico que a parte executada não 

adimpliu a totalidade dos débitos, todavia nesta data decorreu o prazo de 

30(trinta) dias de sua prisão, devendo ser colocado imediatamente em 

liberdade.

Com efeito, ressalto que o decurso do prazo de prisão não implica no 

adimplemento do débito, devendo o executado arcar com o dever de 

alimentante, para com sua prole, advertindo-o que o atraso poderá 

ocasionar novamente outro pedido de prisão.

Neste sentido a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça preconiza:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo”.

Assim, ante o decurso do prazo de 30(trinta) dias de sua prisão, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de LUIZ 

TORRES DA SILVA, atualmente custodiado na Cadeia Pública de 

ARARIPINA-PE, colocando-o imediatamente em liberdade se por outro 

motivo não estiver preso.

Proceda-se o Senhor Gestor Judiciário com as comunicações de estilo 

para cumprimento do alvará.

Alimente-se o BNMP.

Intimem-se o executado.

Intime-se a DPE para ditar os rumos da presente execução.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100469 Nr: 1899-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLECAR COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CAROLINA LIMA - 

OAB:320502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/O

 Intimação da parte autora para apresentação de impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias conforme ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37850 Nr: 140-65.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, ANDREA RURIKO 

NAGAO MAMOSE, KARLA TOSHIE MAMOSE, YASSUE MAMOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ROBOBANK INTERNACIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO PASCUAL ZUANON - 

OAB:172589/SP

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31987 Nr: 1086-08.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro, Daniely 

Neves Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edinalva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5765 Nr: 1-94.2003.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Grillow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Artur Bonfante 

Zago - OAB:68977-PR, João Paulo Cavalheiro Piva - OAB:91757-PR, 

Pamela Cristina Cavalheiro Piva Zago - OAB:66778-PR

 Ante o exposto, não mais subsistindo os pressupostos do art. 312 e 

seguintes do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA 

de PEDRO GRILLOW, qualificado nos autos, e consequentemente, 

CONCEDO LIBERDADE PRIVISÓRIA, aplicando-lhe, com fulcro no artigo 

319, do Código de Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes 

medidas cautelares:a) Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de 

Medianeira/PR, para informar/comprovar endereço e justificar atividades; 

b) Proibição de ausentar-se da Comarca de Medianeira/PR por período 

superior a 10 (dez) dias, sem autorização judicial, quando sua 

permanência for conveniente ou necessária para a instrução do feito;c) 

Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h00min até as 05h00min 

do dia seguinte, e da mesma forma, nos dias de folga, com exceção para 

frequentar cultos religiosos;d) Proibição de acesso ou frequência a bares, 

boates, casas noturnas ou de tavolagem, de modo a se evitar o risco de 

novas infrações. Advirto o denunciado PEDRO GRILLOW que as medidas 

cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas 

por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à 

garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem 

necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do artigo 282, 

§ 4º, do Código de Processo Penal.Sendo assim, EXPEÇA ALVARÁ de 

SOLTURA em favor de Pedro Grillow, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Expeça-se carta precatória à Comarca de Medianeira/PR, com a 

finalidade de fiscalização do cumprimento das medidas cautelares 

descritas na presente decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público.Intime-se o 

denunciado e a defesa. Cumpra-se, SERVINDO cópia da presente decisão 

como alvará de soltura de PEDRO GRILLOW, salvo se por outro motivo 

estiver preso. Às providências.Tabaporã/MT, 14 de novembro de 2018.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52786 Nr: 969-43.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio da Silveira, Loinir Baú, Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Processo n°: 969-43.2016.811.0108 (Código 52786)

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executados: Sergio da Silveira e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.79-80), intime-se a parte 

exequente para que apresente a certidão atualizada da matrícula de nº 

1.046, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 66195 Nr: 2925-26.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON FERNANDO SALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Rohsler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 739-30.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIS CRISTINA ERWIG DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 
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Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono os autos para designação da data de conciliação para 06 de 

fevereiro de 2019 as 16horas, promova-se a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64231 Nr: 1820-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & CAETANO LTDA - ME, ALCIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO GONCALVES CAETANO, ERNESTO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para designação da data de conciliação para 06 de 

fevereiro de 2019 as 15h30m, promova-se a intimação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 2502-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Farias Ramires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 2502-66.2018.811.0108 (Código 65367)

Autor: Ministério Público

Ré: Rosangela Farias Ramires

Ação Penal

VISTOS.

Considerando o deferimento parcial do Habeas Corpus, conforme acordão 

juntado nos autos, fixo como condições a serem cumpridas pela ré:

1. Comparecer a todos os atos do processo;

2. Comparecimento mensal e obrigatório em juízo para comprovar e 

justificar suas atividades;

 3. Não mudar de endereço sem comunicar ao juízo;

 4. Não se ausentar da Comarca por mais de oito dias, sem autorização 

judicial.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a presente como 

mandado/ofício/carta precatória/ alvará de soltura.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 14 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 13281 Nr: 425-75.2004.811.0108

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 CERTIFICO que os embargos declaratórios do autor são tempestivos, 

razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

requerida, na pessoa do seu administrador, para no prazo de 05 dias 

manifestar-se no nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58843 Nr: 1619-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARDERALLI, Rodrigo Carderalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão negativa de 

citação de Rodrigo Carderalli.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 66470 Nr: 3086-36.2018.811.0108

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT-M, EDMG, DHDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, diante desta moldura, levando-se em consideração que o 

laudo médico apresentado se revela apto a preencher o requisito exigido 

pelo art. 6º da Lei 10.216/2001, posto que há expressa indicação médica 

da internação, e diante do risco de dano irreparável à saúde do paciente, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR que o 

Município de Tapurah e o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, providenciem vaga e realizem a internação de David 

Henrique de Araújo Lima, em instituição apta do ponto de vista técnico, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62857 Nr: 936-82.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES IVONE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO o bloqueio do valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta 

reais), quantia suficiente para custear o tratamento médico pelo período de 

6 (seis) meses, na conta pública do Estado de Mato Grosso.Concretize-se 

o bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Proceda a Sra. Gestora 

a imediata vinculação dos valores ao presente feito, junto ao departamento 

de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. Eventuais valores 

bloqueados e não utilizados nestes autos serão devidamente restituídos 

ao Estado.Intime-se a empresa Farma e Farma Popular – Tapurah/MT, 

através de seu representante legal, da presente decisão, bem como para 

que no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, forneça 06 (seis) unidades 

do medicamento “ATACAND 16MG”, no preço e forma disposta no 

orçamento apresentado (fl. 862), no mesmo ato indique a conta bancária a 

ser realizada a transferência do numerário. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 8149 Nr: 130-09.2002.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iriberto Santo Piaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Moreira - 

OAB:7881/MT, LARISSA SHIMOYA - OAB:4573-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 
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correspondência pelo motivo "falecido" e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42094 Nr: 1036-13.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FABRIS MASCARELLO, Oneida 

Massaroto Mascarelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROBERTO 

JANNER DE ABREU, para devolução dos autos nº 1036-13.2013.811.0108, 

Protocolo 42094, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55791 Nr: 621-31.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR JOSÉ PEREIRA PAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que intimo a parte autora acerca das fls. 39 e 40, as 

quais informam o endereço do executado, bem como para querendo 

efetue o pagamento da diligência no prazo de 10 (dez) dias do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 150,90 (cento e cinquenta reais e noventa 

centavos) a ser recolhido mediante guia, e juntado comprovante nos 

autos.

O referido é verdade e dou fé.

Kethlyn Roberta Goulart - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 536-84.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PENDLOSKI - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Certifico e dou fé, que intimo a parte autora acerta da fls. 70/71, para 

requerer o que lhe é de direito.

O referido é verdade e dou fé.

Kethlyn Roberta Goulart - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 561-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PERES DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que intimo a parte autora para efetuar o pagamento 

complementar no valor de R$ 979,74 (novecentos e setenta e nove reais e 

setenta e quatro centavos) eis que solicitado à fl. 22 o valor de R$ 

1.309,20 (um mil trezentos e nove reais e vinte centavos), e pago à fl. 23 o 

valor de R$ 329,46 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta e seis 

centavos). O recolhimento deve ser feito mediante guia e juntado 

comprovante nos autos no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Kethlyn Roberta Goulart - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64476 Nr: 765-97.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO DE CEZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 30/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 984-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 09/01/2018, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53920 Nr: 875-38.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RODRIGUES PEREIRA, MARIA LOURDES 

AZEVEDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A

 Certifico e dou que impulsiono os autos ao AUTOR para apresentar 

contrarrazões ao RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 190-200, no prazo de 

15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 984-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que RETIFICO a certidão anteriormente expedida 

somente em relação á data de agendamento da perícia médica, sendo a 

data correta dia 09/01/2019, ao invés de 2018, como anteriormente 

lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59269 Nr: 1010-79.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:OAB/MT 19.960-O, FREDERICO STECCA 

CIONI - OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao réu para apresentação das 

alegações finais no prazo de 05 (cinco)dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29512 Nr: 344-59.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18815 A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte Ré, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos presentes autos a 

procuração conferida ao advogado, eis que a mesma não acompanhou a 

defesa preliminar de fls. 152-153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 536-84.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PENDLOSKI - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Certifico e dou fé, que intimo a parte autora acerta da fls. 70/71, para 

requerer o que lhe é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Kethlyn Roberta Goulart - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 889-80.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920

 Certifico e dou fé, que RETIFICO a certidão de intimação expedida em 

13/11/18, somente em relação á data de agendamento da perícia médica, 

sendo a data correta dia 23/01/2019, ao invés de 2018, como 

anteriormente lançada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50185 Nr: 76-63.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do ítem B da decisão de fls. 98, que 

impulsiono os autos ao autor para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO de fls. 99/100.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 520-33.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA ( FALECIDO), 

MADALENA WEBER DE OLIVEIRA, JUNIOR JOSÉ DE OLIVEIRA, JILVANEI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do ítem B da decisão de fls. 153, que 

impulsiono os autos ao autor para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO de fls. 154/4156.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64629 Nr: 858-60.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO MARTINS VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 30/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64542 Nr: 808-34.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 06/02/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63876 Nr: 485-29.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 09/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 436-85.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 16/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63411 Nr: 275-75.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 16/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64379 Nr: 724-33.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 30/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64630 Nr: 859-45.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA PEREIRA HAUSCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 09/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63412 Nr: 276-60.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GASPAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos para intimação da parte AUTORA 

acerca da CONTESTAÇÃO de fl. 47-53 para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54161 Nr: 1020-94.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52993 Nr: 196-38.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos para intimação da parte AUTORA 

acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO de fl. 110/112 para, querendo 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 713-77.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038022/11/2018 Página 985 de 989



 PARTE AUTORA: ISOLINA CASELANI, SALETE CASELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE SINOP - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 65-63.2014.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL, KARINA 

LEMOS MIGUEL GIBBINI, TATIANA LEMOS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, JOEL BORTOLASSI - OAB:OAB/MT 22.695-B, 

VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES 

DORNELLES - OAB:8522, THIAGO ROBERTO MELOTTO - OAB:OAB/SC 

30871

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 470-94.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DOMINGUES DE OLIVEIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos ao autor para IMPUGNAR a 

CONTESTAÇÃO de fl. 67-71 e laudo pericial de fls. 66, ambos no prazo de 

15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1331-17.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIDIO GOMES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos para intimação da parte AUTORA 

acerca da CONTESTAÇÃO de fl. 44/49 para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, bem como laudo médico de 

fls. 40/41.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63976 Nr: 544-17.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO ADEMIR STURMER, ALCINDO STURMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 06/02/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63907 Nr: 511-27.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CAMPOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 16/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50731 Nr: 650-86.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES RODRIGUES DOS SANTOS, IDEIR RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos para intimação da parte AUTORA 

acerca da CONTESTAÇÃO de fl. 107-116 para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

Igualmente intimo as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir, ou ratificar as já existentes no presente feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sendo o silêncio interpretado como desinteresse.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53385 Nr: 498-67.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificoe dou fé que retifico a certidão de fl. 31 datada de 12.03.2018 e a 

certidão de fl. 32 datada de 11.04.2018, eis que a requisição de fl. 30 e AR 

de fl. 30-v, foram endereçados a Procuradoria da Fazenda Pública 

Estadual de Mato Grosso e não ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Certifico ainda, considerando o disposto no art. 4 do Provimento 11/2017 

do TJMT, que a requisição de fls. 30 foi endereçada corretamente a 
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Procuradoria da Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, motivo pelo 

qual impusiono os autos para nova intimação do autor para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59878 Nr: 1307-86.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PIRES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20.024/MT

 Certifico e dou fé, da impossibilidade de intimação das testemunhas 

apresentadas pelo denunciado ás fls. 34, tendo em vista a falta de 

endereço das mesmas e a informação de que comparecerão 

expontâneamente á audiência designada.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53661 Nr: 403-61.2014.811.0077

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAMÃO WILSON JUNIOR, para devolução dos 

autos nº 403-61.2014.811.0077, Protocolo 53661, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112093 Nr: 1263-16.2016.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR VINICIUS LOPES OLIVEIRA, Cpf: 

04833173140, Rg: 17836930, Filiação: Aparecida Lucilene Lopes e Afonso 

Xavier de Oliveira, Telefone 99651-1438. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VI do NCPC.Sem custas e sem honorários 

sucumbenciais.Após o trânsito em julgado da sentença, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Vera/MT, 24 de 

Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 13 de novembro de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 124789 Nr: 2109-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS, LPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Requerente, para no prazo de 20 (vinte) 

dias, apresentar as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 124212 Nr: 1916-47.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal manifestar 

nos autos em termos de prosseguimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109179 Nr: 276-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON STELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON STELMANN, Cpf: 03178601198, 

Filiação: Ines Gomes Nascimento e Ivo Arneldo Stelmann, data de 

nascimento: 22/04/1988, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone (66)9662-8456. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,12 (Quinhentos e sessenta reais e doze 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT"..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 14 de novembro de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107517 Nr: 1188-11.2015.811.0102
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON DAVID DA SILVA SANTOS, Rg: 

24622842, Filiação: Nely Rosa da Silva e Edson Doares dos Santos, data 

de nascimento: 23/04/1995, brasileiro(a), natural de Vera-MT, Telefone 

66-9618-7755. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,12 (Quinhentos e sessenta reais e doze 

centavos), no prazo de 5 Dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 14 de novembro de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113573 Nr: 173-36.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 106096 Nr: 730-91.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214918, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846, JOÃO 

PAULO MORELLO - OAB:112.569/SP, RICARDO DE AGUIAR FERONE - 

OAB:SP 176.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 90-88.2015.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMYLA APARECIDA GAMLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos acerca da certidão de ref. 94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 125113 Nr: 10187-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, JULIANO CESAR GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO HENRIQUE DE LIMA 

CUNHA - OAB:OAB/PR 83.700

 Intimar o(a) Advogado(a)do Réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 212/2018 
 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de 
Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de DEZEMBRO de 
2018, integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao 
Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo IX, que 
será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do expediente, com término na 
sexta-feira seguinte no início do expediente: 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 1º e 2 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 3 a 7 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA 
NOGUEIRA 
Fone: (66) 99223-8040                           
                            

Período: 
1º.12.18   à   7.12.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

REJANE DIAS DE SOUZA 
Fones: (66) 99988-3263 e 99247-6305 

Período: 
1º.12.18   à   7.12.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
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Período: Dias 8 e 9 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 
NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 
Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 10 a 14 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 
NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 
Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO 
Fone: (66) 98405-9304 

Período: 
7.12.18   à   14.12.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

VANDERLEI MATTE  
Fone: (66) 99241-1726 

Período: 
7.12.18   à   14.12.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 15 e 16 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 
Juiz da Comarca de Campinápolis – MT  
Telefones: (66) 3437-1729 e (65) 99307-0918 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 17, 18 e 19 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ANA DE DEUS SILVA 
Fone: (66) 99202-8342                           
                            

Período: 
14.12.18   à   21.12.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
Fone: (66) 99215-3148 e 98401-4453 

Período: 
14.12.18   à   21.12.18 

PLANTÃO DO RECESSO FORENSE DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 20 a 31 de DEZEMBRO de 2018 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 
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Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
MARIA DE LOURDES HENRIQUE 
LACERDA 
Fone: (66) 99235-0449                            
 

Período: 
21.12.18   à   28.12.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
Fone: (66) 99912-7563 

Período: 
21.12.18   à   28.12.18 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
NEUTON PEREIRA MILHOMEM 
Fone: (66) 99206-0635 e 99605-3115                            

Período: 
28.12.18   à   31.12.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
Fone: (66) 99979-4555 

Período: 
28.12.18   à   31.12.18 

 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a 
devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 7, 
item 1.7.11 - CNCG). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o horário 
final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início do horário de 
expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz Plantonista 
da Comarca. 
 
Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também pelas 
eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta ou 
atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos senhores 
Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e 
Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 14 de novembro de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – NOVEMBRO2018  
 
PORTARIA Nº 84/2018-DF               
Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
 
Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e 
estabelece o serviço de Plantão; 
Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES estabelece os dias 1º e 16 como Ponto Facultativo e os dias 2 (Finados), 15 
(Proclamação da República) e 20 (Consciência Negra) como feriado, suspendendo o expediente em referidas datas; 
Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda R. S. de O. Andrade e Rafael Siman Carvalho; 
Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda R. S. de O. Andrade e Fernando Kendi Ishikawa; 
Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. Q. L. Viana, como assessora de gabinete II do Juízo 
da 2ª Vara; 
Considerando o afastamento do servidor José Roberto Fregato, no período de 31.08.2018 a 28.11.2018; 
Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza, no período de 14.11.2018 a 20.11.2018 e 29.11.2018 a 
13.12.2018; 
Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 14.11.2018 a 25.11.2018; 
Considerando o afastamento da servidora Francieli Mocci Gaiardoni, no período de 20.11.2018 a 19.12.2018; 
Considerando o afastamento da servidora Ely Regina Maniezzo Pina, no período de 29.10.2018 a 12.11.2018; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre os servidores Rosângela B. Banazeski e Eriton A. da Silva; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Antônia V. da C. Nunis e Francieli Mocci Gaiardoni; 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Rosimeire S. da Silva; 
Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, no período de 26/11/2018 a 30/11/2018. 
Considerando o deferimento da permuta de plantão entre os Magistrados Maurício Alexandre Ribeiro e Giselda R. S. de O. 
Andrade. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 
NOVEMBRO/2018: 
 

  Data        Classe                                  Juiz(a)                                Servidor(a)                    Oficial de justiça 
 

01.11.18 Quinta-feira (Ponto Facultativo)Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Manuel E. Martins 
02.11.18 Sexta-feira (Feriado) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Cícero de Assis 
03.11.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha 
04.11.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha 
05.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Urichelli Gorgete Souza 
05.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Dinoerce C. B. Henchen Urichelli Gorgete Souza 
06.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Dinoerce C. B. Henchen Tiago da S. Gouveia 
06.11.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. S. Rissi Tiago da S. Gouveia 
07.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. S. Rissi Manuel Eugênio Martins 
07.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins 
08.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Francieli Mocci Gaiardoni Antônio C. das Chagas 
08.11.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Fernanda Stecca Cioni Antônio C. das Chagas 
09.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha 
09.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha 
10.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci Gaiardoni Antônio C. das Chagas 
11.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci Gaiardoni Antônio C. das Chagas 
12.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli Mocci Gaiardoni Urichelli Gorgete Souza 
12.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Urichelli Gorgete Souza 
13.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Tiago da S. Gouveia 
13.11.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Tiago da S. Gouveia 
14.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Manuel Eugênio Martins 
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14.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins 
15.11.18 Quinta-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Antônio C. das Chagas 
16.11.18 Sexta-feira (Ponto Facultativo) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha 
17.11.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Tiago da S. Gouveia 
18.11.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Tiago da S. Gouveia 
19.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins 
19.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins 
20.11.18 Terça-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Antônio C. das Chagas 
21.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha 
21.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela Block Banazeski Luiz Donizetti Rocha 
22.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela Block Banazeski Tiago da S. Gouveia 
22.11.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia 
23.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. Dominguez Manuel Eugênio Martins 
23.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Pina Manuel Eugênio Martins 
24.11.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Pina Urichelli Gorgete 
Souza 
25.11.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Pina Urichelli Gorgete 
Souza 
26.11.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina Maniezzo Pina Antônio C. das Chagas 
26.11.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Flávia L. V. Monguini Antônio C. das Chagas 
27.11.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Flávia L. V. Monguini Cícero de Assis 
27.11.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Cícero de Assis 
28.11.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Luiz Donizetti Rocha 
28.11.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria Guimarães Luiz Donizetti Rocha 
29.11.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ana Maria Guimarães Tiago da S. Gouveia 
29.11.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia 
30.11.18 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva José Roberto Fregato 
30.11.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda S. Cioni José Roberto Fregato 

 
ENDEREÇOS E TELEFONES: 
 
  Nome                                                              Comarca                               Vara                                  Telefone 

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 
Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 
Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 
Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285 
Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 
Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 
Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 
Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 
Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 
Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 
Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469 
Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 
Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 
Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 
Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 
Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 
Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 
Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 
Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 
Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 
José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 
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Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 
Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 
Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 
Autoridades Policiais. 
 
Colíder, 21 de novembro de 2018. 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 
 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O ANO DE 
2019 
 

O Doutor Pedro Flory Diniz Nogueira, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do  Júri  da  Comarca 
de Juara, na forma da lei etc. 
 
F A Z  S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, neste 
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do 
ano de 2019, nos termos do art. 426 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, 
que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri: 
 

Jurados do Programa de Voluntários 
Nome Profissão 

André Luiz Barrachina Leite Aux. Administrativo 
Elton Da Luz Dias Recepcionista  
Guilherme Francisco Bonete De Oliveira Recepcionista  
ONIVALDO Mariani Montador 
Cláudia Fabrízia Uveda Leite Estudante 
Daline Gonçalves Lobato Aux. De Cartório 
Daniele Lemes Bertolazo Aux. De Escritório 
Dirce Bezerra Tejada Repositor 
Edson José Santana Editor De Vídeo 
Eline De Castro Lisboa Pedagoga 
Erica Lidiane De Moraes Op. De Caixa 
Ewerton Smith Costa Estagiário 
Giseli Joisse Da Silva Zonta Dona De Casa 
Gleice Gomes Alves Aux. De Cartório 
Guilherme Daniel Zonta Estudante 
Angela Ribeiro Tajada Aux. Administrativo 
Heber Henrique Hildebrand De Oliveira Aux. Administrativo 
Hillary Inês Atalaia Barbosa Kesseler Estudante 
Ionara Barbosa De Freitas Professora 
João Aparecido Cardoso Contador 
Sirleide Soares Barbosa Aux. Administrativo 
Juniély Procópio De Melo Servidora Pública 
Karina Costa Silva Téc. Bibliotecária 
Katiane Arruda De Souza Pensionista 
Keila Paula Da Silva Professora 
Roberta Kely Da Costa Galdino Peres Pedagoga 
Laides Gomes Batista Professora 
Marcia Sebastiana Jacometi Professora 
Marilene Cardozo De Souza Servidora Pública 
Marli Lauro Servidora Pública 
Maria Nilda Dos Santos Pedagoga 
Noeli Cassia Guimaraes Secretaria 
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Poliana Aparecida Santana Teixeira Estudante 
Sandra Aparecida Cavallari Professora 
Raquel Silva De Paula Estagiária 
Celma Soares Da Silva Dona De Casa 
Berenice Maria Dalla Costa Da Silva Professora 
Solange Mantanher Maciel E Costa Pedagoga 
Tatiane Luzia Vasselli Professora 
Taynara Maria De Souza Alves Estagiária 
Célia Silva Da Rocha Dona De Casa 
Valdir Pereira De Carvalho Servidor Público 
Wellington Rodrigo Da Costa Leite Fiscal Tributário 
Wellison Martins Da Silva Autônomo 
Jose Roberto Pizzolio Alves Rep. Comercial 

Jurados Selecionados pelo Juízo 
Abdsio Soares Mendes Junior Agente De Vigilância 
Abel Dante Agente Operacional 
Adalberto Aparecido Volpat Agente Administrativo 
Ademar Aleixo De Souza Pedreiro 
Ademilson De Oliveira Ag. Serviços E Col Selet. 
Adenilson Silva De Carvalho Fiscal Trib. Obras 
Adogilson Vieira Dos Santos Pedreiro 
Adriana Nuncia Albaro Agente De Serviços 
Adrielly Kelly P. P De Almeida Tecnica Saude  
Afonso Vasseli Motorista De Caminhao 
Agapto Generoso Batista Agente De Vigilância 
Ailton Rodrigo Volpato Agente De Serviços 
Alaide Meireles Mota Tecnico De Saude 
Alessandra Ferreira Da Cruz Auxiliar Administrativo 
Alexandre De Souza Miguel Agente De Serviços 
Alexandre Jose De Oliveira Motorista  
Alice Caires  Agente De Serviço 
Aline Cassia Mazutti Auxiliar Administrativo 
Almir Rogerio Dos Santos  Enfermeiro  
Alzira Angélica Francischini Professora  
Amaurício Alves Cordeiro Fiscal Trib. De Obras 
Ana Claudia De Andrade  Tecnico Administrativo Infantil 
Ana Claudia A. De Lima Agente Com. De Saude  
Ana Lucia Barbosa Da Silva Agente De Serviço 
Ana Lúcia De Araújo Tavares Auxiliar Administrativo 
Ana Paula Dias Tecnico De Saude 
Ana Teresinha Cypel Tecnico Da Saude 
André Luiz Hickmann Pedreiro 
Andrea Ramos Santos Técnico Da Saúde 
Andreia Solano C. Silva  Técnico Da Saúde 
Angela Maria Hickmann Agente Com. Saude  
Angelica F. De Oliveira  Tecnico Administrativo Educacional  
Antonio Barbosa Vicente Motorista De Caminhao 
Antonio Bezerra De S. Silva Agente Conservação 

Disponibilizado - 22/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10380 Caderno de Anexos - 9 de 28



Antonio Camargo Nogueira Agente De Ser. Urbano 
Antonio Carlos Faim Kaiaby Agente De Saude 
Antonio Cirilo De Oliveira Motorista De Caminhão 
Antonio De Souza Agente Operacional 
Antonio Jacó Da Silva Filho Mecanico De Maq. Pesada 
Antonio Jose Santana Neto Secretario Municipal 
Antonio Raymundo De M Neto Operador De Maquinas 
Antônio Rodrigues Da Silva Agente De Serviços 
Aparecida De Fatima S. Pereira Agente Comunitario De Saude  
Aparecida Martins  Técnico Da Saúde 

Aparecido Da Silva Pedreiro 
Aparecido Jose D. Junior Agente De Serviço 
Arlete De Assunção Ramos Especialista Da Saúde 
Beatriz Christiane De Campos G. Vernier Agente De Desenvol. Infantil 
Benedita Mª  De O. Gonçalves Aux Administrativo 
Bruna Eloyse Parazzi B. Ribeiro Especialista Da Saude 

Carla Fabiane Riva Tecnico Da Saude 
Carlos Alberto De Oliveira Torneiro Mecanico 
Carlos Roberto Aguiar Agente De Vigilancia 
Carluce G. Dos Santos Operador De Máquinas 
Celia Regina Salles Barbon Apoio Educacional 
Célio Pereira Agentede Vigilância 

Cicero Galdino Da Nobriga Motorista De Onibus  
Cícero Onoro Dos Santos Agente De Serviço 
Clarinda Graebim Agente De Serviço 
Claudemir Pereira Marques Fiscal Trib. De Obras 
Claudemir Rodrigues Barbosa Agente Conservação 
Claudete Provensi De Barros Agente De Serviço 

Claudia Borges Da Costa Professor  
Claudia Regina De Queiroz Tec Adminis. Infantil Não Profissionalizado 
Claudineia Boschetti Costa  Agente Com. De Saude  
Claudineia Queiroz Souza Agente Com. De Saude  
Claudomiro Pereira Galdas Agente Operacional 
Cleberson Gomes Alves Mec. Maquina Pesada 

Cleide De Lima  Tecnico Nivel Superior  
Cleiton Marcelino De Souza Fiscal Trib. Obras 
Clodimar Jose Rissoti Especialista Em Saude 
Clovis Candido Téc. Nivel Médio 
Clovis Gonçalves Dos Santos Agente Serviços 
Cristiane Edileuza Da Silva Apoio Admin. Educ. Não Profissionalizado 

Cristiani De Souza Avila  Enfermeira 
Dalva Barbosa De Souza Agente De Serviços 
Dalva Coutinho Tobias Tecnco Da Saude 
Daniel Alexandre Serafim Motorista De Caminhao 
Dario Inácio De Souza Agente De Serviços E... 
Delmira Barbosa Menezes Tecnico D Enfermagem 

Denis Felix Dos S. Rocha Agente Administrativo 
Denise Narcizo Da Silva  Agente De Desenv Infan 
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Dilce Graebin Agente De Serviço 
Dionisio Neris De Santana Operador De Máquinas 
Dircilei Damim Enfermeira 
Diva Silva De Lima Agente De Serviço  

Divaci Vieira Da Silva Agente De Saude 
Divanir Maria N. Dos Santos Agente Serv Urbanos 
Donizete Lisboa Motorista De Caminhao 
Dulcimeire Aparecida Da Silva  Ouvidora  
Ed Carlos Delgado Motorista De Caminhao 
Edelizia Ferreira Da Silva Agente De Serviços 

Eder Tadeu Carara Tecnico Da Saude 
Edilene Correia  Agente Com. De Saude  
Edilene Rodrigues Sales Agente De Serviço 
Edileuza Santos Sanches  Assistente Tecn Saude 
Edimilson Nogueira Da Silva Tecnico Nivel Medio 
Edina Ferreira Dos Santos  Técnico Saúde 

Edineuza Rosa Dos Santos  Agente Com. De Saude  
Edivaldo Peixoto  Tecnico De Saude 
Edna Aparecida F. Amorim Agente De Serviços 
Edna Benevides De S. Lima Agente Desen. Infantil 
Edna Da Silva Ramos Tecnico Saude 
ELAINE Apª BREHULA MACHADO Agente Com. De Saude 

Elenice Da Silva Rico Agente De Serviço  
Elesiane Vieira  Agente Com. De Saude  
Eleucir Luiz Sales Motorista De Caminhão 
ELIANE Apª ROCHA DA SILVA  Tecnico Admin Educ Não Profissionalizado 
Eliane Cristina Da S. Frigo Técnico Saúde 
Eliane Izabel Da Silva Agente De Serviços 

Elisete Ferreira De Amorim Tecnico De Saude  
Eliane Floriano Dos Santos Agente Com. De Saude  
Elizana Nunes De Oliveira  Agente Desen. Infantil 
Elizangela Alves Aze  Professor 
Elizeu Barbosa De Souza Fiscal Trib. De Obras 
Elizeu Do Nascimento Silva  Tenico Nivel Medio 

Elizeu Razine  Pedreiro 
Elsa Aparecida De Souza Silva  Agente De Serviço 
Eluziane Da Costa  Agente De Serviço 
Elza Aparecida De A Kolinske Auxiliar Administrativo 
Elza Maria Teodoro Agente De Serviço 
Erica Da Silva Xavier  Agente Desen. Infantil  

Ericka Ubaldo De Brito  Agente Comum Saude  
Ermogenio Francisco Dos S Agente  Serv Urbanos 
Ernesto Henrique Camilo Gracia Coordenador 
Eronilde Nespolo Morima  Tecnica De Saude  
Esli Rodrigues Pereira Agente Operacional 
Eurico Bento Motorista De Caminhao 

Eva Campos De Melo  Agente Comun. Saude  
Eva Coimbra Dos Santos Agente De Serviço 
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Eva Severino Da Silva Técnico Da Saúde 
Eva Vitoria Souza Da Silva Agente De Serviço 
Evanilda Costa Jacob Agente De Serviço 
Eveline Da Costa Zolandek Agente Administrativo 

Everaldo Esteves Gomes  Fiscal Sani. Ambiental 
Everaldo Miranda Galdino  Instrutor Esportivo  
Ezequiel Da Luz Motorista De Caminhao 
Ezequiel De Souza Aragão Letrista E Cartazista 
Fabiana Batista Da Silva Assistente Tec. Saúde 
Fabio Junior A. Teixeira  Motorista De Onibus  

Fabricia Carla M. Bezerra Garutti Especialista Da Saude 
Fernanda Cristina Da Silva Tecnico Admini. Educ. Não Profissionalizado 
Fernanda Rodrigues Da Silva  Agente De Serviço  
Fernanda Silveira Vaz Especialista Em Saude  
Fernando Antonio Da Cruz  Instrutor Esportivo  
Francielen Martins Dos Santos Agente De Serviços 

Francielle Bragagnollo De Almeida  Enfermeira 
Francisco De Almeida Filho Pedreiro 
Francisco De Assis Domingues Medico 
Gabrielle Luzes Galvao  Tec. Admin. Educ Não Profissionalizado 
George Barros Amorim Biomedico  
Geraldo Antonio Gonçalves Motorista De Caminhao 

Geraldo Isidio De Sa Operador De Maquinas 
Gerson Izaias De Lima Motorista De Caminhão 
Gerson Ferreira De Souza  Motorista  
Gesiene Aparecida Da Silva  Agente Com. De Saude  
Gilmar Freitas Do Nascimento Operador Maquinas Pesadas 
Gilmar Jose Martins Motorista De Caminhao 

Gilsiane Gotardo De Souza  Agente Com. De Saude  
Gilson Marques Motorista De Caminhao 
Gislaine Do Nascimento Tecn. Adimin. Educ. Profissionalizado 
Graziela Cristiane Tossi Apoio Adm. Educacional 
Haroldo Hatanaka Medico 
Helida Hormung Apoio Admin. Educ. Profissionalizado 

Iracema Cristina F. Da Silva  Professora 
Irenita Brandalise Técnico Saude 
Ismael Cardoso Da Silva Operador Maquinas Pesada 
Ismael Figueiredo De Sousa Agente De Serviço 
Israel Rovari De Souza Tecnico Nivel Medio 
Itamar Macedo Ribeiro Agente De Serviço 

Ivan Antonio Sanches Da Silva Técnico Saúde 
Ivone Andrade Da Silva Lisboa Educacional 
Ivone Lopes Braun  Tecnica De Saude  
Izelcio Ferreira Agente De Serviços 
Izolene Valdameri Agente Com. De Saude  
Jackeline Carlos De S. Gonçalves Especialista De Saude  

Jair Rodrigues Agente Operacional 
Jaire Barbosa Dos Santos Op. De Maquinas Pesada 
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Jandira Carneiro Costa  Agente Com.De Saude  
Janio Monteiro Da Silva Agente Saúde 
Jessyca Grasiely Bespalhok Especialista Em Saude  
Jheines Fernando Da Silva  Agente Com. De Saude  

João Batista Costa Neto Motorista De Caminhão 
Joao Batista De Aguiar Agente De Serviço  Coleta Sel Publica  
Joao Batista Rissoti Tecnico Da Saude 
João Carlos Vello Pedreiro 
João Ferreira Da Silva Motorista De Caminhao 
João Luiz Pascoski Instrutor De Música 

Joao Paulo De O. Rocha  Agente  Serv. Urbanos 
Joao Venâncio Da Silva Agente Conservação 
Joaquim Antonio Da Silva Pedreiro 
Joaquim Tolovi Junior Secretário Municipal 
Job Cardoso Da Silva Op. De Maquinas Pesada 
Jocemara Dos Santos  Professor  

Jocimara Heidi R. Pereira Agente De Serviço 
Joice Emanuelle Da Costa Tecnico Desen Infantil 
Jorge Roberto Barboza  Agente Serv. Urbanos  
Jose Aparecido Bernardi Agente Conservação 
José Aparecido Da Silva Pedreiro 
Jose Francisco Do Nascimento Agente De Vigilancia  

José Gonçalves Da Costa Motorista De Caminhão 
Jose Orlando Melo Da Silva Agente De Manutenção 
José Roberto Pereira Alves Técnico Nível Superior 
José Roberto Rodrigues Agente Administrativo -Ii- 
Jose Rodolfo Ribas  Agente De Serviço  
Jose Rodrigues Nogueira Motorista De Caminhao 

Jose Sebastião B. Da Silva Motorista De Caminhão 
Jose Silvestre Dias Operador De Esteira 
Jose Vanderlei Serafim Ag. Serviços Urbanos 
Jose Venancio Da Silva  Ag.  Serviços Urbanos 
Jose Venancio Silva Ag.  Serviços Urbanos 
Joselia Pereira Da Silva Agente De Serviço  

Joseni Ferreira Baraldi Tecnico Da Saude 
Juciene Garcia Da Silva  Tecnico De Saude  
Jucileine Da Silva Santana Técnico Da Saúde 
Jucimara Mariano Vieira  Professor  
Juliana Dos Santos Camargo Tecnico De Saude  
Jurandira Dos Santos De Sá Técnico Saúde 

Jusceli De Souza Oliveira Agente Desen. Infantil 
Juscineia Do Nascimento Auxiliar Administrativo 
Kaliandra Silva Tossi Tecn Adminis. Educ. Não Profissionalizado 
Katia Camila F. Fonseca  Tecnico De Saude  
Kelly Lorrayne B. Dos Santos Freitas Apoio Adminis. Educ. Não Profissionalizado 
Kleber Eduardo Berton Agente De Vigilância 

Lairce Valerio Pestana Agente Administrativo-Ii- 
Landerlei De Oliveira Miranda Agente Saúde 
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Laude Hoffmann Agente Com. De Saude  
Laura Falkoski Agente De Serviço 
Lauro Rogerio Nascimento Fiscal Sani. Ambiental 
Lazaro Gomes De Castro Agente De Vigilância 

Lazir Francisca Peres Agente De 
Lea De Matos Anselmo Agente De Serviço 
Leandro Fernandes Coelho  Motorista  
Leandro Francisco Schimitz Motorista De Caminhao 
Leandro Nepomuceno Filho Especialista Em Saude 
Leide Laura F. Conceiçao  Agente Com. De Saude  

Leni Ilaine Friske Agente De Serviço 
Lenice Zenaide Friske Auxiliar Administrativo 
Lenita Aparecida Farias Dos Santos Agente Comunitario De Saude  
Lessandra Maria Aziliero Agente Com. De Saude  
Lindalva Pinheiro Da Conceição Agente De Serviço 
Lourdes Lucilene Wernier Agente De Serviço 

Lucia Ivone Ferreira  Assis. Tecnica Saude  
Luciana Bevilacqua Barros Enfermeira 
Luciana Goudinho De Souza  Agente Com. Saude  
Luciana Regina Cordeiro  Agente Com. De Saude  
Lucilei Alves Arruda Agente De Saúde 
Lucinei Lenir S. Delgado Agente De Serviço 

Lucineide Morais De Carvalho Agente De Serviço 
Luiz Carlos Botelho Mecanico Maq. Pesada 
Luiz Carlos Tecco Jorge Agente Operacional 
Luiz De Almeida Agente Operacional 
Luis Frederico Serpa  Operador Maq. Pesada 
Luiz Ito Secretário Municipal 

Luiz Ricardo M. São Miguel Auxiliar Administrativo 
Luzineide Aparecida Costa  Agente De Serviço 
Luzinete Da Silva  Agente De Serviço 
Luzinete De Oliveira  Agente Com. De Saude  
Madalena Da Cruz Instrutor Esportivo  
Magali Maria Da Silva Tecnico Da Saude 

Magda Andrea Penha De Moura Especialista Em Saude  
Mailson De Souza Guimaraes Especialista Em Saude  
Maisa Figueiredo De Sousa Ag. Administrativo De Saude 
Marcelo De Souza Silva  Agente De Serviço  
Marcelo Gomes Riceto Agente De Vigilancia 
Marcelo Maicon De Lima Criado Instrutor Esportivo  

Marcia Aparecida G. Bachega Contador  
Marcia De Assunção Silva Agente De Desen. Infantil 
Marcia Lima Ribeiro  Tae Não Profissionalizado 
Marcia Petersen Técnico Da Saúde 
Marcly Schelles De Lima Especialista Saude 
Marcone Jose Barbosa  Agente De Serviço 

Marcos De Oliveira Agente De Vigilância 
Marcos Ventura De Oliveira  Motorista De Onibus  
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Maria Alice Dos S. Alves Tecnico Da Saude 
Maria Alves Dos Santos  Agente Com. De Saude  
Maria Ana Rodrigues Dos S. Silva Agente Com. De Saude  
Maria Angela Peres Jung Agente Com. De Saude 

Maria Aparecida Da Cruz Figueiredo Técnico Saúde 
Maria Aparecida Da Silva Técnico Saúde 
Maria Aparecida Da Silva Bassiquete Educacional 
Maria Aparecida De Araujo Caobelli Agente Com. De Saude  
Maria Aparecida Fontanez Pistore Técnico Saúde 
Maria Aparecida Neves Machado Tae Não Profissionalizante 

Maria Aparecida Silva Do Nascimento  Acs 
Maria Celia Loureiro Hoiler F Rocha Agente De Serviço 
Maria Conceiçao Da Silva  Agente De Serviço 
Maria Das Dores Pinheiro Agente De Serviço 
Maria Elizia Cardozo Magrinelli Instrutor De Oficina De Cultura 
Maria Ester Da Costa Agente Com. De Saude  

Maria José Dos Santos Alves Agente De Serviço 
Maria Jose Honorio  Tecnico Da Saude 
Maria Jose Mendes Lisboa  Tecnico De Saude  
Maria Lucineide Pereira M. Rodrigues Agente De Serviço 
Maria Nilda Dos Santos Professora  
Maria Romana Ramos O Da Silva  Tecnico Nivel Superior  

Marilene Cardozo De Souza Agente De Serviços 
Marilza Helena R. Viana Enfermeira 
Marina Miyako Takeda Especialista Saude 
Marinalva Alves Da Silva  Auxiliar Administrativo 
Marineide Marcelino Ceara Agente De Serviços 
Marinete Miranda Da Silva Tae Não Profissionalizante 

Marivaldo Cleber R Vernier Agente De Vigilancia 
Marlene Lourentino Bufolo Agente De Serviços 
Marli Barbosa Da Silva  Agente Comb.Endemias  
Marluce Aquino Silva  Agente Com. De Saude  
Marlucia Saturno Rodrigues Agente Saude 
Marta De Campos Bragagnollo Tecnico De Saude  

Mauro Sergio Da Silva Fiscal De Tributos 
Meiry Cristina Lima Santana Tecnica De Saude  
Meraci Massuquetti De Brida Técnico Saúde 
Meritawara Nibetad Baganha Tecnico Nivel Superior 
Messias Da Silva Instrutor De Música 
Michelle Feitosa Costa Parazzi Borges  Especialista  Saude  

Michelli Barbara Vieira Zanol Oliveira  Especialista Saude  
Milton Ferreira  Agente Ser. Urbanos  
Miria Garcia De Mattos Cerqueira  Tecnico Desen Infantil  
Mirian Costa F. Etiene  Tecnico Saude  
Moises Moreira Botelho Motorista De Caminhao 
Nadiane Ferrari Técnico Saúde 

Nair Farias Bezerra Agente Serviço 
Nalia Dias De Oliveira  Agente Administrativo  
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Natanael Ferreira Martins Agente De Serviços 
Neiva Cristiane Tardivo Agente Administrativo 
Nelson Cezar Taborda  Operador De Maquinas  
Nelson Correia Operador De Máquinas 

Nerai Teresinha Dos Santos Krein Agente Com. De Saude  
Neusdete Da Costa Técnico Da Saúde 
Neuza Cordeiro De Jesus  Agente Com. De Saude 
Nicodemos Nunes  Mecanico Maq. Pesada 
Nilda Neri De Matos Santos  Tecnica De Saude  
Nilzete Romilda Morima Manomuttsa Agente De Serviço  

Nilzete Xavier Dos Santos  Agente De Serviço  
Ocivaldo Leite Lourenço Motorista De Caminhao 
Odair Aparecido  Da Silva Motorista De Caminhao 
Odair Pereira Da Hora  Motorista De Onibus  
Orli Geremias Dos Santos  Tecnica De Saude  
Oscar Pereira Filho Agente De Serviços 

Osmar Barbosa Maia Motorista De Caminhão 
Osmar De Lima Carvalho Agente De Vigilância 
Osmar Ribeiro Agente De Serviços E 
Osmar Silva Matos  Motorista De Onibus  
Pabliciely Araújo Magalhães Técnico Saúde 
Patricia De Almeida Alves  Auxiliar Administrativo 

Patricia Dos Santos Faria De Brito Tecnica De Saude  
Patricia Ola Prestes Batista Agente Com. De Saude 
Paulo Ramos Pereira Motorista De Caminhão 
Paulo Sergio Magalhaes  Motorista De Caminhao  
Pedro Alcantra Mota Tae Profissionalizante  
Pedro Pavão Operador De Máquinas 

Rafael Vicente De Oliveira  Agente Administrativo 
Raimunda Da Conceiçao Muniz Instrutor De Oficina  
Raquel Vieira Do Amaral Tecnica De Saude  
Regiane Aparecida Da Silva Enfermeira 
Reginaldo Borges Da Silva Agente De Serviço E 
Reginaldo Cassio Da Cunha Auxiliar Administrativo 

Renata Garcia De Souza  Agente De Serviço 
Renata Meira Da Silva  Especialista Em Saude  
Rita Ramos Da Cruz Tecnico Saude 
Roberto Aparecido Trabaquini Instrutor Esportivo 
Roberto Carlos Baldo Agente Operacional 
Rodrigo Aparecido Da Silva  Agente De Vigilancia  

Romeu Sebastiao Buchelt  Agente Operacional 
Romilda De Oliveira Gonçalves Tecnica De Saude  
Romildo Figueira Agente De Vigilância 
Rosalina Maria De Jesus  Agente De Serviço  
Rosana Angelica Kezerle Agente De Serviço 
Rosangela Candida Gonçalves Marques  Agente Com. De Saude  

Rosangela Cristina Santelli Enfermeiro 
Roselene Ferreira Alves Barbosa Agente De Serviço 
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Rosemar De Alencar Agente Administrativo -Iii- 
Resemar Ferreira Ignacio Tecnico Saude Readeq. 
Rosilda De Oliveira  Agente Serv. Urbanos 
Salvador Jose Do Nascimento Agente Ser. Urbanos  

Samara Juliana Da Costa Correia  Tecnico Desen Infantil 
Sandra Aparecida Kienen Agente Com. De Saude  
Sandra Irinéia Ramos Técnico Da Saúde 
Sandra Ramos Cardoso Tecnico Da Saude 
Sebastiana Ferreira Cassemiro  Agente Com. De Saude  
Sebastião Aparecido De Souza Fiscal Tributario De Obras 

Sebastião Silva De Carvalho Letrista E Cartazista 
Sergio Moreira Da Silva Ag. De Serviço Educacional 
Shirlei De Souza Santos  Agente Administrativo  
Sidmar Pinheiro Machado Fiscal Trib. De Obras 
Silvana Marques Ribeiro  Tecnico Niv. Superior  
Silvio Alves De Souza Pedreiro 

Simara Brizolla Agente Admin. Da Saúde 
Sirlei Dala Costa Padilha  Agente Com. De Saude  
Sonia Bernardes Zacarias Agente Administrativo 
Sonia Maria De Lima Agente Saúde 
Sueleni Aparecida De Carvalho Tecnico Da Saude 
Sueli Alves Zacarias Auxiliar Administrativo 

Taiomara Cassia Caznoca De Oliveira Tecnico De Saude 
Tania Luiza Fonseca Wurzler Tecnica De Saude  
Tarcísio Holanda Rodrigues Auxiliar Administrativo 
Tatiane Francisca De Oliveira  Tecnica Enfermagem  
Tatiane Mara Ussuna Instrutor De Oficina  
Tereza Antonia De Souza Agente Serviço 

Terezinha Bevilacqua  Professora 
Terezinha Peixoto Da Silva  Tecnica De Saude  
Thais Fernanda Amado Conte Bernadelli Especialista Em Saude  
Thyarles Braun  Tecnico De Saude  
Valdeir Da Silva Matos Motorista De Caminhão 
Valdelice De Carvalho Santos Agente De Serviço 

Valdete Francisco De Oliveira  Agente De Serviço 
Valdineia Aparecida Da Silva Souza Agente De Serviço 
Valdinete Angelica Rodrigues  Professora  
Valmir Neves Op. De Maquinas Pesada 
Valquiria Aparecida Tecnico Da Saude 
Valter Alexandre Cavichioli Operador De Máquinas 

Vanda Aparecida Dos Santos Técnico Da Saúde 
Vanderlei Vello Pedreiro 
Vanessa Teixeira De S. Moreira Agente De Serviço 
Vania Keiko Kawabata Especialista Saude  
Vanilda Aparecida Da Silva  Tae Não Profissionalizante  
Vicente Antonio De Souza Op. De Maquinas Pesada 

Vilma Jaqueline Morima Manomuttsa  Agente De Desen. Infantil 
Vilma Malinski Da Silva  Agente Com. De Saude 
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Viviane Kohler Araujo Tecnica De Saude  
Viviane Lima Cabral Agente Com. De Saude 
Wellington Rodrigo Da Costa Leite Agente Administrativo 
Welly Medeiros Neves  Agente Administrativo 

Wesley Carvalho Martins  Biomedico  
Wilson Jacob Fiscal Tributario De Obras 

                                   

Eu, Jefferson Lucas de L. Evangelista, judiciário, que o digitei. 

 

Juara/MT, 22 de novembro de 2018. 

 

Pedro Flory Diniz Nogueira 
Juiz Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 
 

Autos nº 3670-06.2018.811.0011 – Código 264125 
 
 
EDITAL N.º 012/2018-CA 
 
 
De ordem da Excelentíssima Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
– Meritíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro em substituição legal, desta Comarca de 
Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 
014/2012/GSCP de 16.05.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 009/2018/C.A. de 08/10/2018, deste 
Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10355, em 09/10/2018 e Edital nº 
010/2018/C.A. de 29/10/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
103699, em 30/10/2018, concernente ao Processo Seletivo para Cadastro de Reserva de 
Estagiários de Nível Médio, para o Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, pelo presente 
edital TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, BEM 
COMO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA REALIZADA EM 18/11/2018. 

 

 
NIVEL MÉDIO 

 
ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO ACERTOS NOTA 

1 041 GUSTAVO PIRES PINHAL 37 9,25 

2 095 MARCELO ANTONIO POSSAVATS 36 9,00 

3 015 MARCELLO CARDENA DOS SANTOS 35 8,75 

4 027 LAUANE QUEIROZ LEAL 35 8,75 

5 118 GUILHERME MATEUS SABINO DE BRITO 35 8,75 

6 005 NARANDRA RODRIGUES MATSUSHITA 34 8,50 

7 104 ADRIANO PESSOA SILVA 34 8,50 

8 059 KELVINN FELTRIN MAZALI 34 8,50 

9 060 RAFAEL MACHADO TOLLÓ 33 8,25 

10 008 MARLON CORREIA ROJAS SILVERIO 32 8,00 

11 050 VINICIUS CARVALHO ARAUJO 32 8,00 

12 053 HYAN CARLOS SOARES NOSSA 32 8,00 

13 020 DEBORAH GIOVANA DE ANDRADE 32 8,00 

14 021 LUAN HENRIQUE ANACLETO DA SILVA 31 7,75 

15 007 MAICON CORREIA ROJAS SILVERIO 30 7,50 
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16 070 GUSTAVO CORREA LEITE 30 7,50 

17 091 SABRINA GUIDINI DA LUZ 30 7,50 

18 001 BEATRIZ DOS SANTOS LOBATO 30 7,50 

19 052 WENDEL GONÇALVES FERREIRA 29 7,25 

20 058 GUSTAVO H. DIAS FELIX PEREIRA 29 7,25 

21 082 TAMIRES GONÇALVES MACIEL 28 7,00 

22 108 ABNER SAMUEL SANTANA ALMEIDA 28 7,00 

23 141 VINICIUS BOSSOLANI CRUZ 28 7,00 

24 067 JOYCE RODRIGUES FORNAZARI 27 6,75 

25 040 ELLEN CAROLINY ALVES GUIMARÃES 27 6,75 

26 026 EMILY LORRAINY MARQUES NEVES 27 6,75 

27 143 LUCAS AGUIAR SILVA 27 6,75 

28 110 ANDRIELLE AP. MARTINS AMUY 26 6,50 

29 003 HILLARY RODRIGUES DA SILVA 26 6,50 

30 055 MARIANA ROBERTO SIQUEIRA 26 6,50 

31 105 MARIA EDUARDA PESSOA BORGES 26 6,50 

32 029 GUILHERME JOSÉ SARTI DAVANTEL 26 6,50 

33 109 RICARDO DE JESUS GARCIA 25 6,25 

34 136 VITOR HUGO MORAES DO NASCIMENTO 25 6,25 

35 137 ALAN CRHISTOPHER R. CARRASCO 25 6,25 

36 148 MURILO FRIOZI DANTAS 25 6,25 

37 146 POLIANA PEREIRA CAMPOS 25 6,25 

38 144 JOÃO VICTOR AGUIAR ANDRADE 25 6,25 

39 080 ENZO GALONI DE OLIVEIRA CAMPOI 25 6,25 

40 074 IGOR VINICIUS DA SILVA ROCHA 24 6,00 

41 037 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA 24 6,00 

42 127 GEOVANA CASTILHO CERQUEIRA 24 6,00 

43 044 POÊNA JÚLIA LOMPIAS DOS SANTOS 24 6,00 

44 084 RONAN CLEYTON MARIANO LINHARES 24 6,00 

45 034 REBEKA GUEDES PEREIRA 24 6,00 

46 075 MAIKLER BONIN BEHN 24 6,00 

47 101 RYAN DE ARRUDA LEAL 24 6,00 

48 112 GABRIEL DIAS SIQUEIRA 23 5,75 

49 061 NATHÁLIA DE MATOS SOUZA 23 5,75 
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50 031 MARIANA SPINDOLA RIBEIRO 23 5,75 

51 121 LORENA OLIVEIRA DE ALMEIDA 23 5,75 

52 030 KAMILLA EMANUELLE BORGES 22 5,50 

53 002 GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA 22 5,50 

54 009 LUANA BRANIZIO DA SILVA NEVES 22 5,50 

55 069 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA 21 5,25 

56  011 SABRINA DA SILVA TEIXEIRA 21 5,25 

57 098 MYREIA ESCORSE BECALHO 21 5,25 

58 093 BEATRIZ ALEXANDRE LOIOLA 21 5,25 

59 064 LETICIA DOS SANTOS PIRES 21 5,25 

60 083 OSMAR MAMEDES ZAMARO 21 5,25 

61 126 KAÍQUE FERNANDES LEAL 21 5,25 

62 085 ANA VITÓRIA VICENSOTI NUNES 20 5,00 

63 014 LARICIELLY DA SILVA SOUSA 20 5,00 

64  140 DANIELLY DOS SANTOS SILVA 20 5,00 

65 035 EVANDRO DE SOUZA LIMA 20 5,00 

 

 
GABARITO PRELIMINAR: NÍVEL MÉDIO 

PORTUGUES RACIOCINIO 

LOGICO  

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

INFORMATICA 

01 – B 11 – C 21 – C 31 – D 

02 – D 12 – D 22 – B 32 – A 

03 – B 13 – C 23 – B 33 – A 

04 – D 14 – B 24 – B  34 – D 

05 – D 15 – A 25 – B 35 – A 

06 – A 16 – A 26 – C 36 – B 

07 – C 17 – B 27 – A 37 – A 

08 – C 18 – D 28 – D 38 – C 

09 – D 19 – D 29 – D 39 – B 

10 – C 20 – B 30 – C 40 – C 

 

1 – O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova 
deverá apresentá-lo, no prazo legal de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do 
presente edital. 
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2 – Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá apresentar o recurso na Diretoria do 
Fórum desta Comarca de Mirassol D’Oeste, na Av. Joaquim Cunha, n. 595, Bairro Alto da Boa 
Vista – Mirassol D’Oeste. 
 
3 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a data 
do protocolo do recurso. 
 
4 – Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previsto. 
 
5 – O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
 
6 – Se o exame do recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
7 – Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato 
Grosso, aos 21 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (21/11/2018). 
 
Eu, Edmilson Barbosa da Silva, Gestor Administrativo 2, digitei.  Eu, (Fermino Castilho 
Junior), Gestor Geral, que o conferi e assino. 

 
 
 

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
uíza de Direito Diretora do Foro em Subst. Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

EDITAL N. 06/2018 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO  
   
O Exmo. Doutor  RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor 
do Foro desta Comarca de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais. 
 
CONSIDERANDO a abertura do Processo Seletivo para  Estágio Curricular Remunerado para 
Nível Médio cadastro de reserva, do Fórum da Comarca de Colniza-MT;  

 
RESOLVE:  
1- Tornar pública a divulgação do GABARITO PRELIMINAR bem como o  RESULTADO  
PRELIMINAR, da prova objetiva aplicada em 18/11/2018, no Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado desta Comarca.  

 
1 C 11 C 21 D 31 B 
2 D 12 D 22 B 32 A 
3 C 13 B 23 A 33 C 
4 B 14 C 24 B 34 D 
5 B 15 C 25 A 35 D 
6 B 16 D 26 D 36 A 
7 C 17 D 27 C 37 A 
8 A 18 A 28 A 38 B 
9 C 19 D 29 B 39 A 
10 D 20 A 30 B 40 C 

 
2- Os candidatos que não levaram os Cadernos de Questões no dia da aplicação das provas, terão 

o prazo de 3 (três) dias a contar  da publicação deste Edital no DJE,  para retira-las na 
Diretoria do Foro.  

3-  Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital 
no Dje. 

4- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  

5-  Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente.  

6- Os recursos deverão ser interpostos somente por meio eletrônico, devendo ser enviados ao 
e-mail colniza@tjmt.jus.br . 

 
7-  Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 

pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido.  

 
Colniza/MT, 21 de novembro de 2018. 

 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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RESULTADO PRELIMINAR 
CLAS. INSC. NOME DOC. DE IDENTIDADE DATA NASC. Port. N. I. R. L. C. G. TOTAL SITUAÇÃO 

1 25 AMANDA CAROLINE LOU DE OLIVEIRA 2777271-3  SESP/MT 13/10/2001 20 12,5 17,5 15 65,0 CLASSIFICADO 
2 78 CAROLINI MENDES DORNELLO 3196995-0 SESP/MT 01/09/2002 15 10 17,5 17,5 60,0 CLASSIFICADO 
3 9 RAFAELA ANADAO 2826058-9 SESP/MT 07/06/2002 12,50 12,50 10,00 22,50 57,5 CLASSIFICADO 
4 52 SINDIELY SILVA LIMA 3224556-4 SESP/MT 11/08/2001 17,5 12,5 10 15 55,0 CLASSIFICADO 
5 39 MARCOS ANANIAS FERREIRA SANTOS 2894205-1 SESP/MT 26/10/2002 15 7,5 10 22,5 55,0 CLASSIFICADO 
6 44 VENI ZERO CARNAUBA 2755820-7 SESP/MT 07/12/2002 10 15 7,5 20 52,5 CLASSIFICADO 
7 53 MARIA ISABELA DA SILVA MIRANDA 14.682.178-2 SESPAP/PR 06/03/2002 17,5 10 7,5 15 50,0 CLASSIFICADO 
8 43 LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 3015478-2 SESP/MT 26/04/2003 15 15 2,5 17,5 50,0 CLASSIFICADO 
9 76 EDIONE NIMER ELLER 3041461-0 SESP/MT 19/01/2003 10 15 7,5 17,5 50,0 CLASSIFICADO 
10 28 WELLINGTON DA SILVA CAMPOS 3052354-0 SESP/MT 26/01/2002 7,5 10 12,5 20 50,0 CLASSIFICADO 
11 75 THAIS NARLOCH ABREU BIANCHIN 2827000-2 SESP/MT 29/04/2002 15 10 7,5 15 47,5 REPROVADO 
12 90 NATIELI DA SILVA DO NASCIMENTO 3147166-8 SESP/MT 08/06/2002 10 12,5 7,5 17,5 47,5 REPROVADO 
13 55 MARIA ISABEL FERREIRA CARVALHO 2640639-0 SEJSP/MT 01/01/2004 17,5 10 5 12,5 45,0 REPROVADO 
14 68 KALYANE VIEIRA ABRAMOVSKI 2.498.222 SEJSP/MS 20/10/2001 15 15 2,5 12,5 45,0 REPROVADO 
15 61 GLEICE KEUREM DUTRA GOMES 3205046-1 SESP/MT 12/12/2001 15 7,5 7,5 15 45,0 REPROVADO 
16 23 GEYSON DO NASCIMENTO SILVERIO 2759165-4 SESP/MT 11/02/2002 15 5 12,5 12,5 45,0 REPROVADO 
17 94 NATHALIA RODRIGUES GOMIDES 3147107-2 SESP/MT 20/09/2002 15 5 5 20 45,0 REPROVADO 
18 31 DAIANE DUTRA DE FREITAS 2896814-0 SESP/MT 05/01/1998 12,5 5 17,5 10 45,0 REPROVADO 
19 70 CELINE MARIA CRUZ FERMINO 2996844-5 SESP/MT 15/12/2001 10 10 5 20 45,0 REPROVADO 
20 99 JOAO MARCOS REIS MORAES 39.688.216-X SSP/MT 17/01/2002 10 7,5 10 17,5 45,0 REPROVADO 
21 2 JULIANA DA SILVA MENDES 32028883-0  SESP/MT 14/07/2002 7,50 5,00 10,00 22,50 45,0 REPROVADO 
22 64 BRUNO HENRIQUE MARTINS 3026889-3 SESP/MT 15/06/2002 15,0 7,5 7,5 12,5 42,5 REPROVADO 
23 38 KICILA RAEDILA DA SILVA MONTEIRO 2566168-0 SEJSP/MT 16/11/2001 12,5 15 5 10 42,5 REPROVADO 
24 5 CLAUDIA HORRANA SILVA BARBOSA 2891395-7 SESP/MT 28/10/2001 10,0 12,50 5,00 15,00 42,5 REPROVADO 
25 48 GEDEON GOMES DE OLIVEIRA 3151498-7 SESP/MT 25/08/2002 10,0 12,5 5 15 42,5 REPROVADO 
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26 79 EMILY TEODORO RODRIGUES 3140362-0 SESP/MT 04/03/2003 10,0 5 15 12,5 42,5 REPROVADO 
27 40 ROLIVER SANTOS BARBOSA SILVA 3049071-5 SESP/MT 29/03/2003 10,0 10 7,5 15 42,5 REPROVADO 
28 73 WESLLEY OLIVEIRA CAMPOS 2825608-5 SESP/MT 27/05/2003 10,0 5 10 17,5 42,5 REPROVADO 
29 24 LUCAS SANTOS FREITAS 8030085  PC/PA 08/02/2002 12,5 7,5 5,0 15,0 40,0 REPROVADO 
30 21 JEFFERSON RODRIGO GOMES BARBOSA 2698069-0  SEJSP/MT 21/05/2003 12,5 12,5 10,0 5,0 40,0 REPROVADO 
31 14 KAICK FERREIRA DA SILVA 3225827-5 SESP/MT 11/06/2003 10,0 5,0 7,5 17,5 40,0 REPROVADO 
32 87 WALACE DA SILVA CAMPOS 3052353-2 SESP/MT 11/07/2003 10,0 10,0 5,0 15,0 40,0 REPROVADO 
33 59 GABRIELLY EDUARDA DUARTE DE SOUZA 3181122-1 SESP/MT 02/01/2004 10,0 17,5 5,0 7,5 40,0 REPROVADO 
34 85 LETÍCIA EDUARDO DE LIMA 3181123-0 SESP/MT 31/10/2000 7,5 5,0 7,5 20,0 40,0 REPROVADO 
35 1 JHONATAN JOSE DA SILVA 2962225-5  SESP/MT 04/11/2002 7,5 12,5 7,5 12,5 40,0 REPROVADO 
36 30 SAMARA CASTRO DO NASCIMENTO 2929477-0 SESP/MT 20/12/2001 5,0 5,0 12,5 17,5 40,0 REPROVADO 
37 93 DAIANY RODRIGUES LOPES 3200600-4 SESP/MT 12/07/2001 12,5 7,5 2,5 15,0 37,5 REPROVADO 
38 20 BEATRIZ GONÇALVES MENDES 3128243-1 SESP/MT 15/07/2001 12,5 7,5 2,5 15,0 37,5 REPROVADO 
39 54 DANIELLE MARTINS GOULARTE 3196996-8 SESP/MT 11/01/2004 12,5 7,5 10,0 7,5 37,5 REPROVADO 

40 92 
KETYLLEM LORRAINE SOUZA DE 

OLIVEIRA 3087909-4 SESP/MT 05/07/2002 10,0 12,5 2,5 12,5 37,5 REPROVADO 
41 4 CARLOS DANIEL BENING MARQUART 3200578-4 SESP/MT 09/07/2002 7,5 12,5 5,0 12,5 37,5 REPROVADO 
42 63 ANGELICA MORAES NOVAES 2902161-8 SESP/MT 29/09/2002 7,5 5,0 7,5 17,5 37,5 REPROVADO 
43 37 VITORIA DANIELI SANTOS DE OLIVEIRA 2414161-5 SEJSP/MT 18/03/2002 15 10 7,5 12,5 35,0 REPROVADO 
44 66 GISLENE DIAS DOS SANTOS 2955383-0 SESP/MT 19/07/2001 7,5 2,5 5 12,5 35,0 REPROVADO 
45 58 GRACIELY DE OLIVEIRA SANTOS 2936380-2 SESP/MT 01/09/2002 7,5 7,5 7,5 12,5 35,0 REPROVADO 
46 91 LAURA REGINA ALBANEZE WELTER 6.689.831 SESPDC/SC 08/08/2002 5 5 10 12,5 35,0 REPROVADO 
47 97 ANDRIELY NICACIO ABREU DE SOUZA 3190015-1 SESP/MT 19/07/2001 12,5 5 5 10 32,5 REPROVADO 
48 17 THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2772671-1 SESP/MT 20/05/2000 2,5 7,5 7,5 15 32,5 REPROVADO 
49 13 DIEFERSON DE CASTRO LEITE 2759308-8 SESP/MT 21/08/2002 5 5 2,5 17,5 30,0 REPROVADO 
50 81 GEISLA ERICA DE SOUZA PEREIRA 3147163-3 SESP/MT 17/11/2002 2,5 10 5 12,5 30,0 REPROVADO 
51 16 BRUNO CASTELAN DA SILVA 3163459-1  SESP/MT 21/12/2001 5 2,5 5 15 27,5 REPROVADO 
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52 22 SOPHYA ROSSONI DE A. DE CAMPOS 3044820-4  SESP/MT 24/01/2004 5 2,5 2,5 17,5 27,5 REPROVADO 

53 88 
KETELLY MUNIK DE OLIVEIRA 

POLTRONIERI 2283841-4 SSP/MT 12/02/2003 - 10 10 7,5 27,5 REPROVADO 
54 86 CLEANE CRUZ SOUZA 2905484-2 SESP/MT 13/03/2002 2,5 7,5 5 10 25,0 REPROVADO 
55 77 IAN LOPES DE OLIVEIRA MG-21.711.435 PCE/MG 10/05/2002 2,5 7,5 5 10 25,0 REPROVADO 
56 47 ANDRESSA ALVES DOS SANTOS 2759300-2 SESP/MT 01/07/2000 AUSENTE ELIMINADO 
57 33 LEANDRO QUINTINO VAZ 3015516-9 SESP/MT 19/08/2000 AUSENTE ELIMINADO 
58 71 DEBORA KAROLINE SANTOS DA SILVA 3128257-1 SESP/MT 23/08/2000 AUSENTE ELIMINADO 
59 12 RAYSSA LEANDRO FERREIRA 2849278-1 SESP/MT 03/10/2000 AUSENTE ELIMINADO 
60 32 GLEICI KELLY MASCENTE VAZ 1341250  SESDC/RO 05/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 
61 57 LUIZ GUILHERME SCHROEDER CORREA 12.459.258-5 SESP/PR 07/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 
62 49 NATHIELY CHEFRE MATTES 2952919-0 SEJSP/MT 20/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 
63 45 LAIS TAINARA DE OLIVEIRA BARBOZA 2889796-0 SESP/MT 25/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 
64 7 CARINA PAULINA VIEIRA 3044821-2 SESP/MT 13/05/2001 AUSENTE ELIMINADO 
65 74 GABRIELA RUDES MARTINS 2808875-1 SESP/MT 27/05/2001 AUSENTE ELIMINADO 
66 69 VANESSA DA SILVA 2759339-8 SESP/MT 19/07/2001 AUSENTE ELIMINADO 
67 8 RAFAELLA NUNES DE OLIVEIRA 2586559-5   SSP/MT 27/07/2001 AUSENTE ELIMINADO 
68 51 JOSLAINE FAGUNDES DA SILVA 3036979-7 SESP/MT 09/08/2001 AUSENTE ELIMINADO 
69 34 CARLOS DANIEL OLIVEIRRA DE MORAIS 3142596-8 SESP/MT 21/08/2001 AUSENTE ELIMINADO 
70 36 BEATRIZ ZAMARIAN CESAR 2818507-2 SESP/MT 08/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 
71 80 DENISE CAROLINE DA SILVA 3190446-7 SESP/MT 17/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 
72 65 GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES 2888349-7 SESP/MT 26/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 
73 15 ARIELE GERMANO DA SILVA 2722619-0 SESP/MT 25/10/2001 AUSENTE ELIMINADO 
74 46 CINGLIDY RODRIGUES EPIFANIO 2957003-4 SSP/MT 03/11/2001 AUSENTE ELIMINADO 
75 72 HEMERSON MUNIZ SOARES DE SOUZA 1434104 SSDC/RO 09/11/2001 AUSENTE ELIMINADO 
76 19 ERIKA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 3202235-2 SESP/MT 14/11/2001 AUSENTE ELIMINADO 
77 60 LUAN BATISTA SOARES 2750159-0 SESP/MT 21/12/2001 AUSENTE ELIMINADO 
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78 84 IRLAN GELTON TEIXEIRA DA SILVA 2926514-2 SESP/MT 04/01/2002 AUSENTE ELIMINADO 
79 3 MATEUS MOURA PAIXAO 3036935-5  SESP/MT 12/01/2002 AUSENTE ELIMINADO 
80 89 LOHAYNE DA SILVA MARCAO 2950088-5 SESP/MT 28/01/2002 AUSENTE ELIMINADO 
81 96 MATTEUS DE MORAES SIMAO DUTRA 3202893-8 SESP/MT 09/02/2002 AUSENTE ELIMINADO 
82 82 GUIBSON EVANGELISTA CARDOSO 2414275-1 SEJSP/MT 18/03/2002 AUSENTE ELIMINADO 
83 83 DANIELLY PEER MARTINS 3143251-4 SESP/MT 12/04/2002 AUSENTE ELIMINADO 
84 11 DANDARA DOS SANTOS CORDEIRO 2889802-8 SESP/MT 19/04/2002 AUSENTE ELIMINADO 
85 67 ANDERSON RODRIGUES BARBOSA 3046112-0 SESP/MT 13/05/2002 AUSENTE ELIMINADO 
86 56 RAINARA CARVALHO SILVA 3128247-4 SESP/MT 29/05/2002 AUSENTE ELIMINADO 

87 41 ALISSON RICLER COSTA SAQUETTA 
JUNIOR 2858069-9 SESP/MT 21/06/2002 AUSENTE ELIMINADO 

88 95 RAFAEL DIONE GUDE GERMANO 2755887-8 SESP/MT 02/08/2002 AUSENTE ELIMINADO 
89 6 VITORIA BORITZA SEGLIA 2936315-2 SESP/MT 23/10/2002 AUSENTE ELIMINADO 
90 27 ANA CLARA PLASTER FIGLERSKI 2839202-7 SESP/MT 20/11/2002 AUSENTE ELIMINADO 
91 10 INGRID TIFANY L. PEIXOTO COLOMBO 2803221-7 SESP/MT 27/12/2002 AUSENTE ELIMINADO 
92 29 STHEFANY DE OLIVEIRA SILVA 2913448-0 SESP/MT 19/03/2003 AUSENTE ELIMINADO 
93 98 VALDINEI DE SOUZA PEREIRA 2847494-5 SESP/MT 06/04/2003 AUSENTE ELIMINADO 
94 35 JEFFELY AMORIM SOARES 1446645   SESDC/RO 13/05/2003 AUSENTE ELIMINADO 
95 62 ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS 3178384-8 SESP/MT 28/07/2003 AUSENTE ELIMINADO 
96 50 THAINARA RONCAGLIA RIBEIRO 3052352-4 SESP/MT 15/09/2003 AUSENTE ELIMINADO 
97 26 WELITON JACOMINO MACHADO 2896829-8 SESP/MT 09/01/2004 AUSENTE ELIMINADO 
98 18 DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA 3093889-9  SESP/MT 05/03/2004 AUSENTE ELIMINADO 
99 42 WILLIAN RODRIGUES TEIXEIRA 3202886-5 SESP/MT 27/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 50/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
CONSIDERANDO que a servidora Bruna Chagas Bizelle, matrícula 32.572, encontra-se de licença 
médica, 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de NOVEMBRO/2018 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 
31/10/18 (19h) 
a 
05/11/18 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) 

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo Antônio dos Santos 

09/11/18 (19h) 
a 
12/11/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do Bugres) Remilson Fabio de Moraes Francisco José 

Medeiros Menezes 

14/11/18 (19h) 
a 
18/11/18 (19h) 

Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro 
Filho 
(1ª Vara de Barra do Bugres)  

Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

18/11/18 (19h) 
a 
21/11/18 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 

Cunha Neto 

23/11/18 (19h) 
a 
26/11/18 (12h) 
 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do Parecis) Élcio Alves Antônio dos Santos 

30/11/18 (19h) 
a 
03/12/18 (12h) 
 

Dra. Cláudia Anffe Nunes da 
Cunha 
(2ª Vara Campo Novo do Parecis) 

Hillary Sokoloski Luglio Francisco José 
Medeiros Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 12 de novembro de 2018.                                    
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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